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Länsstyrelsen – en samlande kraft
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är
regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn
till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets
kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna
å den andra sidan.
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Landshövdingens underskrift av
årsredovisningen 2018
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit
betryggande under den period som årsredovisningen avser.
För vidare länsning om Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll hänvisas till
avsnittet Intern styrning och kontroll under Övrig verksamhet.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Landshövding Anders Danielsson har beslutat i ärendet. I den slutliga handläggningen
medverkade avdelningschefen Lenny Lämber, tf. ekonomichefen Sara Aminoff, budgetoch chefscontrollern Jonas Lundqvist samt ledningscontrollern Per Milberg som
föredragande.
Göteborg den 19 februari 2019

Anders Danielsson
Landshövding
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Landshövdingen har ordet
Hela Sverige fick en varm, solig och oerhört torr sommar. I större delen av Götaland och
Svealand var det den varmaste sommaren som uppmätts med betydligt mindre nederbörd än
normalt. Till följd av de negativa konsekvenserna av det varma och torra vädret gick
Länsstyrelsen upp i stabsläge från 24 juli – 14 augusti. Stabsläget innebar att vi prioriterade
arbetet med effekterna av värmeböljan och den svåra torkan i länet, det vill säga
brandrisken, foderbristen, vattenbristen och hälsoriskerna. Förutom arbetet i vårt eget län
bidrog vi till en nationell pool av länsstyrelseexperter som bistod länsstyrelserna i
Gävleborg och Dalarna. Länsstyrelsernas IT-avdelning, som organisatoriskt tillhör
Länsstyrelsen i Västra Götaland, utökade sin IT-support och medverkade dessutom i
etableringen av en större ledningsplats i Färila i Ljusdal för att bistå i bekämpningen av den
svåra skogsbranden.
Min uppfattning är att Länsstyrelsen på ett huvudsakligen mycket bra sätt axlade vår roll i
fråga om att hantera de negativa konsekvenserna av värmeböljan och torkan. En
länsstyrelsegemensam utvärdering pågår och vi genomför på mitt initiativ också en egen
utvärdering där resultaten ska vara klara tidigt 2019. Av utvärderingarna kan vi
förhoppningsvis dra viktiga lärdomar inför framtiden.
Västra Götalands län befinner sig fortsatt i ett gott konjunkturläge och passerade 2018
1,7 miljoner invånare. Länet hör enligt bedömningar till de tjugo snabbast växande
tillväxtregionerna i Europa och konjunkturprognoserna inför våren 2019 är försiktigt
positiva. Parallellt med en stark konjunktur har dock nästan alla kommuner i länet ett
underskott på bostäder vilket har ökat de senaste fem åren. Vårt län rymmer också nio av de
23 områden som Polisen betecknar som särskilt utsatta. Resultatet av vår egen årliga
miljökvalitetsmätning för Västra Götaland visar att 14 av 15 miljökvalitetsmål inte kommer
att nås till 2020. Detta är bara några av de utmaningar vi har att hantera, trots en i många
avseenden ljus utveckling för vårt län.
Tillsammans med kommuner, myndigheter och andra intressenter ska Länsstyrelsen driva
utveckling för ett hållbart Västra Götaland. Flera satsningar pågår för att utveckla länet och
skapa såväl en stark storstadsregion som en levande landsbygd. Vi har, med utgångspunkt i
Agenda 2030, tagit ett nytt grepp om Länsstyrelsens planeringsprocess. Arbetet har bland
annat resulterat i fem strategiska mål för Länsstyrelsen som pekar på centrala områden där
vi ska verka för ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling.
Vi har också förnyat vår överenskommelse om samarbete med Västra Götalandsregionen.
Tillsammans ska vi ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska sträcka sig fram till
år 2030. Länsstyrelsen har även ingått ett nytt samarbete med Länsstyrelsen i Värmland,
kommunerna runt Vänern och andra berörda aktörer i det så kallade Vänerrådet.
Tillsammans ska vi utarbeta en strategi som tar hänsyn till alla natur- och samhällsintressen
kring Vänern och Göta älv.
2019 är ett valår då valet till Europaparlamentet ska genomföras. I planering och
genomförande av den slutliga sammanräkningen ska vi ta med oss erfarenheter från det i
allt väsentligt goda arbete som alla inblandade utförde i valet 2018.
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Organisation
Länsstyrelsens organisationsplan.

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
Vi bedömer att våra insatser sammantaget är ändamålsenliga och bidrar till att vi under
2018 på ett bra sätt fullgjort och utvecklat de uppgifter som beskrivs i 2 §
länsstyrelseinstruktionen.
Nationella mål, helhetssyn, samordning och samverkan
Uppgiften att verka för att nationella mål får genomslag i länet gäller hela vår verksamhet
och ska genomsyra allt vi gör. Av det skälet rapporteras detta i årsredovisningen under
respektive verksamhetsområde (3 § länsstyrelseinstruktionen samt under rubriken Övrig
verksamhet) i den utsträckning som det anses vara av väsentlig betydelse för redovisningen.

Vi håller regelbundet regionala samråd inom flera områden som syftar till att på ett
övergripande plan och på ett strukturerat sätt ta oss an uppgiften att inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.
Samtidigt syftar samråden också till att fullgöra uppgiften att inom vår verksamhet främja
samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i
länet. Nedan följer några exempel på samordning i mer fasta och återkommande
konstellationer.
Fyra gånger om året samlar landshövdingen de högsta cheferna för de statliga
myndigheterna i länet samt från och med i år även regiondirektören i Västra
Götalandsregionen. Vanligtvis deltar mellan 30 och 40 chefer. Under 2018 har tema för
dessa möten bland annat varit totalförsvaret, digitalisering och ny regional
utvecklingsstrategi i Västra Götaland.
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Länsstyrelsen har, genom sitt geografiska områdesansvar, en stödjande och samordnande
roll inom krisberedskapen. Liksom övriga länsstyrelser leder vi ett regionalt råd för
krisberedskap och skydd mot olyckor. Ett sådant råd ska alla länsstyrelser samla enligt 4.3 §
förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap. Rådet inspirerar och bidrar till helhetssyn mellan olika aktörer inom
samhällsskydd och beredskap på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen leder också det
regionala så kallade Krisinformationsrådet som främjar samverkan kring
kriskommunikationsfrågor mellan länets aktörer. Rådet består av representanter från de fyra
delregionala kommunikatörsnätverken (Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och
Göteborgsregionen), Västra Götalandsregionen (VGR) och andra statliga myndigheter i
länet.
Inom krisberedskap leder Länsstyrelsen också en regional samverkanskonferens som hålls
varje vecka med syftet att dela information mellan länets olika aktörer för en samlad
lägesbild och gemensam inriktning. Länsstyrelsen leder också ämnesspecifika mötesfora,
till exempel Älvssamordningsgrupper och CBRNE-nätverket (chemical, biological,
radiological, nuclear and explosive), som syftar till att öka samverkan och att skapa
samordning och inriktning. Samverkansgrupper skapas även för tidsbegränsade projekt och
uppdrag för att lösa en specifik uppgift.
Länsstyrelsen leder även ett regionalt samråd inom integration och migration.
Landshövdingen är ordförande och statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket är representerade. Detta regionala samråd svarar mot bestämmelser i
förordningar inom området (2016:1363 och 2010:197).
Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens
friluftslivspolitik (regleringsbrevsuppdrag 3.33). Länsstyrelsen leder ett regionalt friluftsråd
som träffas två gånger per år.
Länsstyrelsen ska enligt instruktionen samordna arbetet på regional nivå med anpassningen
till ett förändrat klimat. Klimatråd Västra Götaland är en del av kraftsamlingen ”Klimat
2030 – Västra Götaland ställer om” och ska samla det regionala ledarskapet för
klimatomställningen. I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från näringsliv, offentlig
förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Syftet är att rådet ska utgöra en samlande
kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och
internationell nivå. Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande leder arbetet i rådet.
I arbetet med de regionala miljömålen samarbetar vi med VGR och Skogsstyrelsen inom
såväl miljömåls- som energi- och klimatuppdragen. Vi samverkar även med andra
samhällsaktörer i länet. Länsstyrelsen samordnar ett regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen, stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom underlag, kommunikation
och samverkan samt driver på och stöttar tillsammans med VGR omställningen till ett
fossiloberoende Västra Götaland.
Länsstyrelsens uppdrag avseende jämställdhet genomförs bland annat genom
länsövergripande nätverksträffar för kommuner, myndigheter och andra organisationer där
Länsstyrelsen är sammankallande. Arbetet koncentreras kring jämställdhetsintegrering där
invånaren står i fokus. Nätverket träffas en till två gånger per termin där varje tillfälle
skapar utrymme för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Samverkan är en
förutsättning för genomförandet av strategin Jämställt Västra Götaland 2014–2018.
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Efter att landshövdingen under vintern 2017–2018 besökte länets 49 kommuner, har
ansvaret att vara ledningskontakt för kommunerna fördelats mellan länsöverdirektören,
avdelningscheferna och kanslichefen. Under 2018 gjorde de över 40 besök hos
kommunledningarna i länets kommuner, som uppföljning till landshövdingens besök. Syftet
med dessa kontakter är inte att ersätta andra etablerade samrådsformer, utan att utveckla
dialogen och samarbetet mellan Länsstyrelsen och kommunerna. Givet antalet kommuner i
länet gör detta upplägg att dialogen mellan länsledningen och kommunledningarna kan bli
mycket tätare och mer effektiv.
Främja länets utveckling
Eftersom länsstyrelseinstruktionens 1 §, det vill säga uppgiften att vara allmän
förvaltningsmyndighet i länet, inte redovisas särskilt, görs detta här. Under bestämmelsen
faller den besöks- och mötesverksamhet som bedrivs på uppdrag av och i samarbete med
Kungliga hovet, Sveriges riksdag och Regeringskansliet. Här ingår officiella besök som
kungliga besök och talmansbesök, besök av riksdagsutskott, statsbesök, andra
internationella besök samt minister- och statssekreterarbesök. Vidare handlägger vi ärenden
om konsulära kåren i Västsverige, kungliga utmärkelser, nationaldagsfirandet och andra
nationella utmärkelser. Dessa uppgifter bidrar till uppdraget att främja länets utveckling.

Länsstyrelsen medverkade under året vid flera kungliga besök, bland annat ordnade vi två
landskapsvandringar för Kronprinsessan. Dels på Koster i Bohuslän där det ingick ett
seminarium på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium om marin nedskräpning, dels i
Dalsland där 150-årsfirande av Dalslands kanal ingick. I juni var landshövding Anders
Danielsson värd för en middag på residenset för Estlands president Kersti Kaljulaid under
hennes tvådagarsbesök i Göteborg. Vi har också ordnat talmansbesök i Västra Götalands
läns östra valkrets. Landshövdingen och i vissa fall länsöverdirektören har därutöver tagit
emot en rad utländska ambassadörer på besök i Göteborg, liksom även örlogsbesök.
Landshövdingen besökte under hösten tre provinser i Folkrepubliken Kina och vi fick också
besök av vice partisekreterare med delegation från den kinesiska provinsen Sichuan.
Läget i länet och underrättande av regeringen
Vi har enligt vårt regleringsbrev (uppdrag 3.2) i uppgift att löpande ta fram och
sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting som visar vilken påverkan som
förändringar i antal asylsökande och nyanlända har inom socialtjänst, skola/utbildning och
hälso- och sjukvårdsverksamhet. De senaste lägesbilderna omfattar även en bedömning om
kommunernas beredskap och kapacitet att bosätta nyanlända i sin kommun.

Med utgångspunkt i länsstyrelsernas uppdrag att följa tillståndet i länet och underrätta
regeringen om det som är av särskild vikt, översände vi under hösten 2018 en skrivelse till
regeringen med anledning av situationen för ensamkommande barn och unga i Västra
Götalands län.
En av uppgifterna för vår krisorganisation är att vid en samhällsstörning hålla regeringen
informerad om läget. Under år 2018 har Länsstyrelsen upprättat en regional risk- och
sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen ska upprätta en sådan vartannat år. Analysen har lämnats till
Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Länsstyrelsen har inrättat och tillsatt en heltidstjänst för omvärldsbevakning och analys.
Syftet är bland annat ledningsinformation men också att utveckla uppdraget att följa
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tillståndet i länet och utifrån detta underrätta regeringen om det som är av särskild vikt. I
arbetet samverkar vi delvis med andra länsstyrelser, främst länsstyrelserna i Skåne och
Stockholms län.
Tillsyn
Länsstyrelsen har sjösatt projektet ”Tillsynsutveckling vid Länsstyrelsen”. Med projektet
vill vi utveckla Länsstyrelsens samlade tillsynsverksamhet så att den långsiktigt håller en
hög nivå vad gäller bemötande, trovärdighet, rättssäkerhet, effektivitet och
konkurrensneutralitet.

Inom ramen för projektet ”Tillsynsutveckling vid Länsstyrelsen” har en kartläggning av
Länsstyrelsens tillsynsverksamhet genomförts. Syftet har varit att identifiera de
verksamheter som omfattar tillsyn, kvantifiera omfattningen, hitta förbättringsområden och
leta efter goda exempel som kan få intern spridning. Kartläggningen visar bland annat att
tillsynen vid Länsstyrelsen bedrivs inom 38 verksamhetsområden och med 17 olika
ärendetyper. Tillsyn bedrivs inom cirka 35 olika lagstiftningsområden och omfattar cirka
18 000 ärenden, drygt 23 000 persondagar eller drygt 100 årsarbetskrafter. Drygt 220
personer vid Länsstyrelsen arbetar mer eller mindre med tillsyn.
Länsstyrelsen genomförde en tillsynsvecka i oktober i syfte att stärka förtroendet för
Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet, utveckla tillsynsmetoder och stärka samarbetet
internt. Fem delinsatser genomfördes med fokus på kulturmiljö i skogen, skyddszoner på
åkermark vid vattendrag, vilthägn för träning av jakthund, vattenuttag för stora
jordbruksföretag och kommunal strandskyddstillsyn. Olika tillsynsmetoder har testats;
fältbesök, enkät och dialogmöte.
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Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om
1. De allmänna valen

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Länsstyrelsen har arbetat med den löpande ärendehandläggningen inom valområdet och
genomfört den slutliga rösträkningen av de allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige
i länets 49 kommuner och till landstinget. Länsstyrelsen har ansvarat för samverkan mellan
landets 21 länsstyrelser i gemensamma nätverk. Samverkan har skett i såväl juridiska som
praktiska frågor inom valområdet. Samverkan har även skett med Valmyndigheten och
andra myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Vid genomförandet av valet har större fokus lagts
på säkerhet och för Länsstyrelsen har arbetet varit mer omfattande än vid föregående val.
I Länsstyrelsens planering av resurser, bland annat personalresurser, inför genomförandet
av de allmänna valen budgeterades för oförutsedda händelser. Med anledning av feltryck på
alla väljares röstkort, en omfattande mediabevakning inför och under sammanräkningen, det
ökade förtidsröstandet, möjligheterna att i samband med förtidsröstningen personrösta och
de bristande funktionerna i det nu åldrade valdatasystemet fick Länsstyrelsen använda sig
av all resursbuffert. Den personal som arbetade såväl inför som vid den slutliga
sammanräkningen fick arbeta mer övertid än planerat, vilket innebar påfrestningar.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 201*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor

2018

2017

2016

5

0

0

6

0

0

27 163

858

235

Antal ärenden, inkomna och upprättade

472

417

296

Antal beslutade ärenden

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

475

403

305

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år

0

0

0

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

0

0

0

Kommentarer till tabellen
De ökade kostnaderna och årsarbetskrafterna är direkt hänförliga till genomförandet av
valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Kostnaden avser såväl arbete
utfört av intern personal såväl som tillfälligt anställd extern personal.
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsen var inför och under den slutliga sammanräkningen i stabsläge och kunde
kontinuerligt hantera olika situationer. I samband med betydande ansträngningar kunde
extra personal snabbt kallas in, vilket också innebar att viss hjälp kunde ges till
Länsstyrelsen i Stockholm för att resultatet i valet till riksdagen skulle bli klart i tid.
Länsstyrelsen arbetade med risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa säkerheten inför
valet. Arbetet ledde till en god säkerhetsnivå.
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Sammantaget genomförde Länsstyrelsen valarbetet på ett utmärkt sätt.
Resultatbedömning:
☒Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt
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2.

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

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Livsmedelskontroll
Vi har en god måluppfyllelse inom livsmedelskontrollen förutom att vi inte nått ända fram
avseende kontrollen av primärproduktion av livsmedel. Orsaken är personalomsättning.
Djurskydd
Vi har en god måluppfyllelse avseende service, utbildning, likriktning och verifiering samt
ökad kunskap om lagstiftning hos djurhållarna men når inte målet avseende riskbaserad
kontroll eller resurseffektivitet och effekt av kontroller. Detta beror generellt på att vi under
året tagit över arbetsuppgifter från Polisen samt att andra utvecklingsprojekt tagit mycket
tid initialt. Detta har medfört att ett färre antal djurskyddskontroller utförts.

Sommarens torka har främst påverkat djurskyddskontrollen under uppstallningsperioden.
Ökad rådgivning samt arbete enligt Jordbruksverkets justerade vägledning reglerar hur vi
hanterar dessa ärenden.
Se rapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.29 och 1.30 för mer information.
Allmänna veterinära frågor
Vi har en god måluppfyllelse då vi uppnått de mål vi satt med utgångspunkt i den nationella
kontrollplanen. Fokus ligger på säkra livsmedel.
Ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar
Vi har en god måluppfyllelse då vi har hanterat alla inkommande ärenden och samarbete
sker kontinuerligt med smittskyddsläkare avseende de sjukdomar som smittar från djur till
människa.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 28*)

2018

Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2017

2016

9

8

8

38

32

31

47 378

38 805

36 755

Antal ärenden, inkomna och upprättade

7 700

7 191

8 678

Antal beslutade ärenden

8 698

7 599

7 054

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år

0

1

0

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

0

0

0

Kommentarer till tabellen
Kostnaderna, årsarbetare och antal ärenden har ökat jämfört med 2017 beroende på att
länsstyrelserna övertog arbetsuppgifter från Polisen 1 juni 2018 inom omhändertagande av
djur samt tillsyn av hund och katt. Även förarbetet innan övertagandet har tagit ökade
resurser i anspråk. Länsstyrelserna fick även ytterligare medel för djurrelaterade frågor som
också bidrog till ökningen.
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Samlad bedömning måluppfyllelse
Måluppfyllelsen bedöms samlat vara god med undantag avseende primärproduktion samt
antalet utförda normalkontroller inom djurskydd. Vi följer plan avseende revision av
kommunernas livsmedelstillsyn och stödjer kommunerna genom Miljösamverkan.
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3. Regional tillväxt

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Västra Götalandsregionen (VGR) svarar för det övergripande regionansvaret inom regional
tillväxt och utveckling. Den nu gällande strategin ”Strategi för tillväxt och utveckling 2014–
2020” utgör den huvudsakliga inriktningen.
Under året har ett betydande arbete lagts ner på att ytterligare stärka och förtydliga
insatserna, såväl med externa som interna parter. Exempel på insatser är den förnyade och
övergripande överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen och VGR samt det
interna pm:et för regional tillväxt, vilket ytterligare tydliggör och säkerställer
Länsstyrelsens ansvar, arbete och förhållningssätt till regional tillväxt och utveckling inom
regionen.
Dessutom har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med den regionala implementeringen av den
nationella livsmedelsstrategin. Ett styrdokument som beskriver hur Länsstyrelsen kommer
att arbeta med livsmedelsstrategin är beslutat och en vision är framtagen. En workshop
tillsammans med externa aktörer har genomförts och arbetet med att stärka
livsmedelskedjan har påbörjats. Arbetet ska utmynna i utlysningar inom
Landsbygdsprogrammet för samarbete som i sin tur stärker livsmedelsföretagen.
Länsstyrelsen har fortsatt många av de insatser som pågått under flera år, bland annat
tillsammans med VGR, för att öka den regionala tillväxten. Detta har resulterat i flera
beviljade stöd och utbetalningar inom Landsbygdsprogrammet för ökad eller bibehållen
kommersiell service på landsbygden och en fortsatt utbyggnad av landsbygdsfibern. Inom
livsmedel och gröna näringar stöttar de projekt vi driver ihop med regionen
landsbygdsföretagare genom att stärka deras kunskap och konkurrenskraft. Bland annat
genom projektet ”Mer lokal mat i offentliga kök” där vi hjälper lokala
livsmedelsproducenter och kommunernas upphandlare att hitta lösningar för lokal
upphandling till kommunernas kök.
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi. En workshop är
planerad till 2019 för en första förankringsdialog med länets skogliga intressen.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 30*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

0

0

0

Årsarbetskrafter kvinnor

1

1

1

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2016

706

564

872

Antal ärenden, inkomna och upprättade

22

13

9

Antal beslutade ärenden

14

8

2

2

0

0

10 004

9 598

10 957

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Arbetet inom Regional tillväxt 2018 har inte medfört några större förändringar i volymer
och kostnader.
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Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens bedömning är att samverkan med VGR, som har det regionala
tillväxtansvaret, är god. Inom flera områden som rör livsmedel och gröna näringar sker ett
antal projekt i samverkan. Exempel på detta är den regionala implementeringen av
livsmedelsstrategin samt uppstarten av en regional skogsstrategi,
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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4. Infrastrukturplanering

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Arbetet med infrastrukturärenden har varit omfattande med anledning av ändringar i 6 kap.
miljöbalken, bland annat när det gäller samverkan med Trafikverket, kompetensutveckling
och översyn av interna rutiner. Ytterligare vägledning bedöms krävas från Naturvårdsverket
om förändringarnas effekt på väg- och järnvägsplaneprocesserna.
Byggnationen av Västlänken startade under sommaren. Länsstyrelsens tillsynsorganisation
har tillsatts under året. Vi har en samordnande roll och sköter mycket av tillsynen av bland
annat alla vattenfrågor samt, efter en överenskommelse med Göteborgs Stad, buller och
vibrationer. Tillsynsuppdraget är omfattande med ett stort publikt intresse. För planskildhet
Olskroken har tillståndet för vattenverksamhet ännu inte kunnat tas i anspråk.
Ombyggnaden av E20 pågår fortfarande med flera projekt parallellt. Projekten befinner sig i
olika faser och Länsstyrelsen medverkar därför i hela ombyggnaden från tidigt planskede
till genomförande. Hela E20 genom Västra Götalands län beräknas vara färdig år 2025.
Länsstyrelsen har deltagit i möten med Västra Götalandsregionens strategiska
infraplaneringsgrupp. Fokus har delvis varit uppföljning av effekter av regionala
infrastrukturplaner kopplade till kommande miljöbedömningar av regionala
infrastrukturplaner. Samverkan har också skett med Trafikverket kring hantering av
riksintresse för kommunikationer kopplat till planering enligt plan- och bygglagen (PBL).
Den nationella infrastrukturplanen beslutades under året och innebär viktiga satsningar i
länet. Bland annat en förbättring av farleden till Göteborgs hamn, nya slussar i Göta älv och
utbyggnad av järnvägen Göteborg–Borås.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 34*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor

2018

2017

2016

1

1

1

3

4

4

4 103

4 690

4 346

Antal ärenden, inkomna och upprättade

73

106

98

Antal beslutade ärenden

79

104

101

1

0

0

214

414

323

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Antal ärenden har minskat något, men vi ser inte att det finns någon särskild orsak till detta.
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsen har upplevt krångel och merarbete till följd av ändringarna i 6 kap.
miljöbalken. De korrelerar inte med lagstiftningen som styr byggandet av vägar och
järnvägar. Vårt arbete med infrastrukturfrågor har bidragit till att både stora och mindre
väg- och järnvägsprojekt har planerats och genomförts med tillräcklig kunskap om,
förståelse för och hänsyn till både allmänna intressen och riksintressen.
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I arbetet i Västra Götalandsregionens strategiska infraplaneringsgrupp har Länsstyrelsen
fört in kunskap om miljöbedömning och energi- och klimatfrågor med förhoppningen att
dessa frågor ska få större genomslag när nästa regionala infrastrukturplan tas fram.
De nya projekten i den nationella infrastrukturplanen samstämmer med vad Länsstyrelsen
framfört som mycket angelägna satsningar ur ett regionalt perspektiv.
Resultatbedömning:

☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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5. Hållbar samhällsplanering och boende

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Kommunerna har varit mer aktiva än tidigare när det gäller översiktsplanering, men en viss
avmattning har märkts av i slutet av året.
Samråd och tillsyn om detaljplanering
Med utgångspunkt från vår kunskap om länet och kommunerna har vi gjort bedömningar
och avvägningar för att främja länets utveckling och behovet av bostäder. Länsstyrelsen har
regelbundet träffat länets samtliga 49 kommuner för rådgivning. Totalt har cirka 200
kommunsamrådsmöten genomförts 2018. Länsstyrelsen har strävat efter att ge kommunerna
tidiga och tydliga besked om statliga intressen och om våra prövningsgrunder. Detta har
bidragit till att planprocesserna har blivit förutsägbara och effektiva. Kommunerna har i ett
tidigt skede fått vägledning att identifiera kärnfrågor och vilka utredningar som kommer att
krävas. På mötena har avstämningar gjorts i pågående planärenden och de har också använts
för samråd om behovsbedömning/undersökning och planer av enklare karaktär.
Kommunerna har fått information och vägledning om hur efterföljande prövningar enligt
annan lagstiftning kan hanteras. Lantmäteriet och Trafikverket har också bjudits in för att
delta vid mötena. Samrådsmötena har dokumenterats med tydliga minnesanteckningar som
både kommun och Länsstyrelse är överens om för att planprocessen ska kunna fortgå
effektivt över tid. Kommunsamråden, som pågått i många år, är uppskattade, och vi kan i
samtal föra planprocessen framåt tillsammans med kommunen. Ju mer vi har utvecklat
arbetet med rådgivning och vägledning i tidiga skeden, desto färre planer har vi tvingats
överpröva, vilket också har givit resultat. Länsstyrelsen har endast tagit in tre planer för
prövning under året som gått. Ingen plan har upphävts.
Delregionala träffar
Länsstyrelsen har även genomfört delregionala träffar om fysisk planering, uppdelade efter
de fyra kommunalförbundens geografiska avgränsning. Målgrupperna för dessa träffar har
varit kommunernas arkitekter, planerare och politiker men även andra myndigheter. Ämnen
som tagits upp på träffarna är bland annat digital samhällsbyggnadsprocess, artskyddet,
brukningsvärd jordbruksmark, planeringsunderlag angående riksintresse, buller och
skyfallshantering. Det har varit ett högt deltagande från länets kommuner, och deltagarna
har lämnat höga betyg vid utvärdering av träffarna. Kommunerna har särskilt uppskattat att
dela erfarenheter och goda exempel med varandra, vilket även bidragit till samverkan,
kommunerna emellan.
Blå översiktsplan i Norra Bohuslän
Först ut i landet med kommungemensamma ställningstaganden i form av en fördjupad
översiktsplan för kust och hav har de fyra kommunerna i nordligaste Bohuslän varit. De
antog sin gemensamma plan under september 2018. Detta är resultatet av ett förberedande
arbete där Länsstyrelsen varit en drivande medaktör under det senaste decenniet.
Kommunernas Blå översiktsplan (ÖP) bygger på en maritim näringslivsstrategi, som i sin
tur kan betraktas som en lokal precisering av regeringens maritima strategi. I och med att
den Blå översiktsplanen har antagits knyts de maritima policydokumenten till den fysiska
planeringen.
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Stöd för hantering av riksintressen
I samtal med kommuner om riksintresse i förhållande till bostadsutveckling har det
framkommit att flertalet kommuner efterfrågar en tydligare hantering av riksintressefrågan,
det vill säga tydligare ställningstaganden/beslut, tydligare riskintresseunderlag, bättre stöd
och rådgivning och likvärdiga bedömningar. Som ett svar på detta har Länsstyrelsen tagit
fram dokumentet ”Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering”. Syftet med stödet
är att skapa en gemensam kunskapsgrund att utgå ifrån, både internt och extern.
Vägledning för hantering av bullerfrågor i detaljplaner
Under året har ett planeringsunderlag för buller tagits fram. Planeringsunderlaget ska
fungera som vägledning och stöd i handläggningen av detaljplaner då det funnits oklarheter
om hur bullerfrågor bör regleras i detaljplaner. Syftet med planeringsunderlaget är att
klargöra Länsstyrelsens tolkningar, reflektioner och bedömningar av lagändringarna samt
den trafikbullerförordning som lanserades 2015 och ändrades 2017.
Byggsamverkan Västra Götaland
I samverkan mellan 47 av våra 49 kommuner och Länsstyrelsen har arbetet i
Byggsamverkan Västra Götaland fortgått. Målsättningen är att samverkan, utöver en
effektivisering av respektive kommuns arbete som bygglovsmyndighet, ska leda till ökad
rättssäkerhet genom högre kvalitet och likartade bedömningar. Byggsamverkan Västra
Götalands verksamhet har i huvudsak genomförts som olika projekt, såsom en serie med
föreläsningar och/eller seminarier på ett visst tema, framtagning av planerings- och
metodstöd inom ett visst område eller tillsynsprojekt där deltagande kommuner samtidigt
och utifrån en gemensam mall bedriver tillsyn angående ett angivet ämne.

Under det gångna året har Byggsamverkan Västra Götaland hållit utbildningar vid fem olika
tillfällen med sammanlagt cirka 350 deltagare. Vi har startat en samverkansportal för utbyte
av erfarenheter och arbetsmaterial samt startat tre projekt för att bidra till en effektivare och
mer enhetlig handläggning i länet. Deltagande kommuner har möjlighet att påverka vilka
projekt som ska genomföras och bestämmer själva vilka projekt som de vill delta i.
Stöd till solelsanläggningar
Ansökningar och beslut om stöd till solenergianläggningar har ökat kraftigt under 2018.
Under år 2017 inkom totalt 967 ansökningar, medan 3 501 ansökningar kom in i år.
Utbetalningar har gjort i drygt 1 400 ärenden om totalt 96 mnkr. Trots detta har
handläggningstiderna för ett första beslut minskat från 1,5 år till sju månader och kötiden i
utbetalningsärenden minskat från sju månader till en vecka.
Bostadsförsörjning
Länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjning beskrivs i redovisning av 5§ punkt 9
länsstyrelseinstruktionen, Verka för att behovet av bostäder tillgodoses.
Länsstyrelsegemensamt arbete
Länsstyrelserna samarbetar inom sakområdet genom nätverket ”Forum för hållbart
samhällsbyggande”. Nätverkets verksamhetsansvariga har träffats regelbundet. Nätverkets
beredningsgrupper med tillhörande handläggarnätverk bereder olika gemensamma
frågor/remisser/regleringsbrevsuppdrag. Länsstyrelsen har deltagit i beredningsgrupper för:
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•
•
•
•
•
•
•

översiktsplanering
lantmäteriärenden
stöd och bidrag
bostadsförsörjningsplanering
infrastrukturplanering
tillsynsvägledning
havsplanering.

Nätverket anordnar årligen ett stort möte/konferens för samtliga medarbetare inom
sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende - Plan- och bostadsdagar. 2018 hölls
mötet i Växjö på temat Stad och land med länsstyrelsen Kronoberg som värd. Från
Länsstyrelsen deltog enbart de medarbetare som är aktiva i beredningsgrupper.
Nätverket samverkar med Lantmäteriet och Boverket i den nationella satsningen Digitalt
först – Obruten digital samhällsbyggnadsprocess. I det arbetet har är det särskilt
betydelsefullt att Planeringskatalogen lanserades 1 november 2018. Planeringskatalogen är
en webbtjänst, 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. Länsstyrelsen har varit mycket drivande i arbetet, men alla länsstyrelser, Boverket
och andra statliga myndigheter har deltagit.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 40* och 41*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2018

2017

2016

21

17

16

36

28

24

59 051

47 328

39 607

Antal ärenden, inkomna och upprättade

8 377

4 172

3 884

Antal beslutade ärenden

7 138

3 820

3 571

8

4

19

1 125

2 025

0

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Investeringsstödärendena har ökat markant. Ansökningar om solceller ökade från 974 är
2017 till 3501. Vi har också börjat diarieföra underrättelser om avslutad förrättning, vilket
är ungefär 1500 ärenden.
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Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsen levererar tidiga besked och beslut i planärenden, i tid och på ett sådant sätt att
planprocesserna löper förhållandevis friktionsfritt. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågor
har bidragit till att rekordmånga bostäder har byggts i länet under året.
I investeringsstödsärenden har året inneburit ett stort antal nyrekryteringar och intensivt
arbete med att minska ärendebalanser för att anvisade medel ska komma de sökande till del
så snabbt som möjligt.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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6. Energi och klimat

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Västra Götalands län har mycket ambitiösa regionala klimatmål. Till 2030 ska vi vara en
fossiloberoende region. Klimatstrategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en
kraftsamling som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen (VGR) i samverkan
med andra parter som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region. Länsstyrelsen
och VGR ansvarar gemensamt för arbetet med strategin, och 2018 är första året med en
operativ organisation på plats.
Inom arbetet med Klimat 2030 pågår en rad aktiviteter för att växla upp klimatarbetet.
•
•

•
•
•

Inom fyra prioriterade fokusområden bjuder samordnare in aktörer inom områden med
stor omställningspotential.
Klimatråd Västra Götaland som bildades hösten 2017 arbetar fortsatt med att utgöra en
stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och
internationell nivå.
Antalet organisationer som undertecknat klimatstrategin och därmed ställt sig bakom de
regionala klimatmålen ökat med 70 till 140 stycken.
Länsstyrelsen har stärkt arbetet för att vara föregångare när det gäller tjänsteresor och
mat, och viktiga framsteg har gjorts.
Ett internt arbete med att förstärka samverkan mellan det klimatstrategiska arbetet och
regional planering, landsbygdsutveckling samt tillsyn och prövning pågår.

Ett intensivt arbete med informationsspridning och rådgivning kopplat till
klimatinvesteringsstödet har gett goda resultat. Under 2018 inkom totalt 434
projektansökningar, varav 261 blev beviljade. Av de beviljade ansökningarna har 59 fått ett
totalbelopp på över 1 mnkr. De åtgärder som beviljats beräknas ge utsläppsminskningar på
knappt 60 000 ton koldioxid per år.
Arbetet för att energi- och klimatfrågorna ska få ökat genomslag inom de sakområden som
anges i regleringsbrevsuppdrag 3.19 samordnas inom Tvärgrupp Miljömål på Länsstyrelsen.
Arbetet bedrivs dels genom riktade aktiviteter, dels inom ordinarie handläggning. Ett
exempel där arbetet integrerats inom den ordinarie handläggningen är vid prövning av
miljöfarlig verksamhet, där hänsyn tas till energifrågan i form av energislag,
energiförbrukning och energieffektivisering. Det senaste mötet mellan berörda avdelningar
på Länsstyrelsen fokuserade på gemensamma insatser i verksamhetsplaneringen.
En rad projekt inom energieffektivisering riktade mot företag har resulterat i ett ökat
energieffektiviseringsarbete hos företagen. Projektet ”E-West” syftar till att påskynda
utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar i Västra Götaland. ”Energiaspekter i fysisk
planering” syftar till att stötta kommunerna i arbetet med att tydligare integrera
energiaspekter i den fysiska planeringen. Inom projektet ”Incitament för
energieffektivisering” har energitillsynen förstärkts genom att metodstöd för
energieffektivisering tagits fram och nu används i tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Inom
EU-projektet ”Energieffektiviseringsnätverken” koordineras två företagsnätverk med
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målet att hjälpa företagen att implementera ett systematiskt och strukturerat
energiarbete.
Inom landsbygdsområdet fortsätter rådgivningsdelen till lantbrukare med koppling till
klimatpåverkan och energieffektivisering genom projektet ”Greppa Näringen”.
Länsstyrelsen har också deltagit i en rad olika projekt för att främja en ökad andel förnybar
energi. Bland annat handlar det om att medverka i styr- och referensgrupper och handlägga
solcellsstödet. Därtill ansvarar Länsstyrelsen, på uppdrag av Energimyndigheten, för att
utveckla och förvalta ”Vindbrukskollen”, en nationell karttjänst om etablering av
vindkraftverk.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 42*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

5

5

3

Årsarbetskrafter kvinnor

9

9

7

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2016

17 650

15 112

10 389

Antal ärenden, inkomna och upprättade

552

282

220

Antal beslutade ärenden

484

281

202

3

2

0

327

83

0

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Antalet årsarbetskrafter ökade 2017 från 10 till 14 och låg på samma nivå 2018. Ökningen
kan förklaras med att flera nya uppdrag tillkommit inom Klimatklivet och EU-projekt inom
energieffektivisering under perioden samt ökade ansträngningar i arbetet med
klimatstrategiarbetet. Från 2017 till 2018 bedrevs arbetet på oförändrad nivå.
Från 2017 till 2018 ökade verksamhetskostnaderna med cirka 17 procent vilket till stor del
förklaras av utvecklingskostnader för Vindbrukskollen (en nationell karttjänst för Vindkraft
som vi ansvarar för på uppdrag av Energimyndigheten). Ökningen i antalet ärenden beror
på flera nya utlysningar i Klimatklivet under såväl 2017 som 2018. Under 2018 fick
Länsstyrelsen också nya bidragsmedel att fördela till lokala och regionala aktörer för att
underlätta energi- och klimatomställningen vilket förklarar ökningen av
bidragsutbetalningar från 2017 till 2018.

Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens samlade bedömning av arbetet inom energi- och klimatområdet är att det
fortgår enligt plan. Arbetet med Klimat 2030 är ambitiöst och bedöms även fortsatt täcka in
de viktigaste områdena att fokusera på. Arbetet fortsätter också att utvecklas. Även övriga
insatser genomförs i enlighet med de uppdrag i regleringsbrevet för 2018 som avser energi
och klimat. Bedömningen grundas på intern uppföljning av aktuella projekt, deltagarenkäter
för enskilda aktiviteter samt utvärdering av projekt.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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7. Kulturmiljö

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Ärendeintensiv verksamhet
Kulturmiljöarbetet är mångfacetterat, men ärenden enligt kulturmiljölagen tillsammans med
fördelningen av kulturmiljöstödet dominerar arbetet. Sedan några år har mängden legat på
runt 2 500 ärenden per år varav knappt 70 procent är fornlämningsärenden. När det gäller
uppdragsarkeologiska undersökningar bidrar det till omfattande regelverket till att
handläggningen kan bli komplicerad och utsträckt. Kyrkliga kulturminnen är den näst
största enskilda ärendegrupp inom området.
Tvärsektoriell samverkan, internt och externt
Verksamhetens tvärsektoriella medverkan inom andra sakområden omfattar ett tusental
processer årligen. De flesta av dessa innefattar olika typer av planering, fastighetsbildning
och miljöprövningar. Samverkan sker även i andra former exempelvis genom medverkan i
Länsstyrelsens tvärsektoriella beredningsgrupper, det regionala samverkansforumet KMVgruppen (Regional kulturmiljövårdsgrupp Västra Götaland), inom ramen för
överenskommelserna om utvecklingssamverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen samt på nationell nivå genom
Kulturmiljöforum.
Förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
Världsarvet Tanums hällristningar, kulturreservaten, byggnadsminnena, de kyrkliga
kulturminnena och fornlämningsmiljöerna är framträdande i förvaltningen. Länsstyrelsen
bidrar med stöd, planering och finansiering. När det gäller världsarvet har det inneburit en
omfattande satsning på fysiskt tillgängliggörande vid en av de stora hällristningslokalerna.
Dokumentationen av de registrerade hällristningarna inom världsarvet har också fortsatt.

Tillsammans med kommunerna i länet bedrivs en omfattande vård och informationssatsning
vid cirka 400 fornlämningsmiljöer, vilka utgör en viktig resurs för länets besöksnäring.
Närmare hälften av länets kommuner har beviljats stöd för till exempel slåtter och
slyröjning. Utöver kommunerna bedrivs mycket vård genom ideella föreningar och
markägare. Dessa är också viktiga samverkansparter som medverkar till att öka
delaktigheten och främja ett levande kulturarv. Även de statliga kulturreservaten bidrar till
besöksnäringen samtidigt som de utgör en god bas för pedagogisk verksamhet.
Fortsatt satsning på kunskapsunderlag
Att medverka till bättre kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljövärdena är av stor
betydelse för en framgångsrik kulturmiljöverksamhet. Genom att bevilja bidrag till
kommunala kulturhistoriska underlag stimuleras det lokala arbetet och bidrar till
miljömålen och de nationella kulturmiljömålen. Inom kulturmiljö bedriver vi också
utvecklingsprojekt och informationssatsningar som syftar till förbättrade kunskapsunderlag
genom till exempel inventering av kulturmiljöer nära vattendrag, kvalitetssäkring av

skogliga lämningar samt fortsatt översyn av länets riksintressen för kulturmiljö.
Det byggda kulturarvet
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen engagerar, och det är avgörande att
kommunerna genom sitt ansvar för planering och lov säkerställer dess värden. En
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utvärdering visar dock att förbättringsbehoven är stora. Länsstyrelsen var medarrangör av
en konferens med fokus på arbetet med kulturvärden och plan- och bygglagen. Ett nytt
byggnadsminne har tillkommit, Hjo stadspark, som invigdes under festliga
sekelskiftesformer. Behoven av ekonomiskt stöd till den icke skyddade kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen är omfattande, men byggnadsminnena i länet utgör de primära
bidragsmottagarna.
Kyrkliga kulturminnen
I länet finns cirka 650 lagskyddade kyrkliga kulturminnen, varav många med anor från
landets kristnande för 1 000 år sedan. Kyrkomiljöer är levande kulturarv och balansgången
mellan att bevara och förnya kan ibland vara svår. Samarbetet mellan Länsstyrelsen och
Svenska kyrkan sker genom tre regionala samrådsgrupper samt direkt mot de förvaltande
församlingarna i ärendehanteringen. Beredningen av ärenden med koppling till den
kyrkoantikvariska ersättningen har förenklats och stiften tar i dag ett större eget ansvar.
Länsstyrelsen har även berett en remiss om den kyrkoantikvariska ersättningen inför
kontrollstationen 2019.
Arkeologi
Högkonjunkturen ger uttryck för en fortsatt hög ärendeinströmning av arkeologiärenden i
hela länet. Den omfattande bostadsutbyggnaden och anläggandet av ny infrastruktur i
storstadsområdet Göteborg dominerar. Länsstyrelsen har haft sex anbudsärenden under
2018, varav tre är kopplade till byggnationen av Västlänken. Vi har vid några olika tillfällen
träffat företrädare för arkeologiföretag som haft synpunkter på ambitionsnivåer i beslut och
på fördelningen av de arkeologiska uppdragen. Under hösten inleddes ett omfattande arbete
genom införandet av nya handläggningssystem och ändrad ärendeprocess.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 43*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2018

2017

2016

7

7

8

9

10

10

20 958

18 495

19 270

Antal ärenden, inkomna och upprättade

2 396

2 619

2 429

Antal beslutade ärenden

2 395

2 682

2 120

18

22

23

442

830

996

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Arbetet inom Kulturmiljö har i stort bedrivits i samma omfattning som föregående år.
Samlad bedömning av resultat
Verksamheten domineras av en omfattande ärendegenomströmning med en hög beslutstakt
och som förankras i många olika tvärsektoriella sammanhang. Vi arbetar mot många aktörer
i samhället, allt från privata markägare till kommuner, organisationer och andra
myndigheter, vilket bidrar till att förankra och implementera de nationella
kulturmiljömålen. Kulturmiljöarbetet utvecklas kontinuerligt och under året har nya digitala
handläggningssystem tagits i bruk. Genom att bidra till framtagandet av kunskapsunderlag
och delta i tvärsektoriella processer ökar förståelsen för de kulturhistoriska värdenas
betydelse för det hållbara samhället. I förhållande till kulturmiljöuppdragets omfattning
och bredd är resultatet gott.
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Resultatbedömning:
☐ Otillfredsställande ☐ Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐ Utmärkt
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8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Under året har vi samverkat med kommuner och myndigheter både avseende övningar och
verkliga händelser. Genom förberedelsearbetet inför övningar, planerade händelser samt
sommarens arbete med torkan och den förhöjda skogsbrandrisken har länet ökat sin
krisledningsförmåga. Länsstyrelsen har därmed utövat sitt geografiska områdesansvar i
olika situationer, vilket stärkt förmågan att samordna länets aktörer både ur ett fredstida
perspektiv och ur perspektivet höjd beredskap. Dessutom har relationerna mellan länets
aktörer stärkts genom det regionala rådets utveckling och de chefsmöten som vi varit värd
för tillsammans med Militärregion väst. Vi har även fokuserat på råd och stödaktiviteter för
kommunal räddningstjänst och genomfört tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.
Genom utbyte och samtal med länsstyrelserna i Stockholm och Skåne skapar vi
förutsättningar för att bli mer likvärdiga när vi bedömer riskfrågor i planärenden.
Genom att delta i Göta älvdalsdelegationen och bildandet av Vänerrådet främjas
klimatanpassningsarbetet och en av länets stora riskbilder ”Göta älvdalen”, där vi har risker
för ras, skred och översvämningar.
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med information till kommunerna om civilt försvar. I det
ingår introduktion kring gällande försvarsbeslut, hot- och riskbilder framtagna av FOI
(Totalförsvarets forskningsinstitut), FOI Typfall, referens till vissa lagar för höjd beredskap
och orientering om Länsstyrelsens stöd. Målgrupp har varit kommunstyrelsernas politiker,
närmare bestämt kommunernas ledningsgrupper med tjänstemän. Totalt har 35 av länets 49
kommuner besökts. Länsstyrelsen har medverkat med motsvarande informationspaket till
länets räddningstjänster och nätverk av till exempel kommunchefer och
säkerhetssamordnare. Vi har även medverkat med stöd i ledningsövningar för
kommunledningar och hemvärnsbataljoner.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 45*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2018

2017

2016

8

7

8

12

11

12

32 588

24 369

27 239

Antal ärenden, inkomna och upprättade

320

338

388

Antal beslutade ärenden

335

308

255

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

10

8

3

0

389

0

Kommentarer till tabellen
De ökade verksamhetskostnaderna beror till stor del på kostnader för brandflyget (ökning
med 3,5 mnkr), i och med sommarens bränder, samt för miljötillsyn (ökning med 1,7 mnkr).
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens samlade bedömning av det gemensamma arbetet av länets aktörer utifrån
våra uppdrag är att vi tillsammans lever upp till ställda förväntningar. Denna bedömning
grundas på bland annat tillsyns- och uppföljningsbesök, stödjande aktiviteter och på den

25

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

kontinuerliga kontakt och dialog Länsstyrelsen har med länets aktörer såsom kommuner och
de kommunala räddningstjänsterna. Bedömning av resultat: Utmärkt.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt
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9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Tillsyn
I budgetpropositionen för år 2016 utökades tillsynsanslaget 5:1 med 25 miljoner kronor
årligen för att bland annat stärka Länsstyrelsernas miljötillsyn. I budgetpropositionen för år
2018 utökades samma anslag med ytterligare 40 miljoner. Detta resurstillskott kompletterat
med tillskott av medel för miljötillsyn, tillsyn av avloppsreningsverk samt
gränsöverskridande avfallstransporter har förbättrat förutsättningarna för att bedriva tillsyn.
Tillskottet har dock inte gett fullt utslag eftersom flera tjänster inte kunde tillsättas förrän en
bit in på året.

Inom miljötillsynsområdet har vi en uppåtgående trend angående antal besök på miljöfarliga
verksamheter och avslutade ärenden.
Länsstyrelsen och Göteborgs Stads miljöförvaltning har beslutat om en uppdelning av
tillsynsansvaret för infrastrukturprojektet ”Västlänken”. Byggnationerna startade i maj.
Enligt överenskommelsen har Länsstyrelsen tillsynsansvar för bland annat grundvatten,
buller, vibrationer och utsläpp till vatten. Vi har även samordningsansvaret för tillsynen.
Vi har beslutat om förbud mot arbete i ”Planskildhet Olskroken”, en del av Västlänken som
hanterats i ett separat tillstånd, där vi menar att Trafikverket påbörjat arbetet innan tillstånd
vunnit laga kraft. Ärendet är överklagat.
Det har varit stort fokus på avloppsreningsverk under året eftersom att EU driver ett
överträdelseärende mot Sverige och några berörda avloppsreningsverk finns i länet.
Miljökvalitetsnormerna för vatten får allt större betydelse och inverkan på
tillståndsprövningen. I ett ärende om en landbaserad fiskodling avstyrkte Länsstyrelsen
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen eftersom miljökvalitetsnormerna överskreds. Under
hösten diskuterades om utökade utsläpp från avloppsreningsverket i Göteborg, Ryaverket,
kan godtas med hänsyn till miljökvalitetsnormerna.
Länsstyrelsen har arbetat intensivt med prövning av större verksamheter, däribland två
raffinaderier, St1 och Preem Göteborg. Preem Lysekil fick sitt nya tillstånd av Mark- och
miljödomstolen under hösten, vilket innebär att bolaget får tillstånd för en ny process som
medför att det blir den klart största punktkällan av koldioxidutsläpp i landet. Eftersom
frågan om utsläpp av koldioxid inte är föremål för prövning enligt miljöbalken, utan
hanteras inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, var frågan inte uppe vid
förhandlingen. Vi har även utfärdat ett förbud mot användning av kvicksilver i
tillverkningen av polyvinylklorid (PVC) för Inovyn i Stenungsund.
Ett flertal händelser och incidenter har skett under året. Borealis i Stenungsund har släppt ut
en mycket stor mängd flyktiga organiska föreningar till luft vilket orsakades av korrosion i
en ugn. Utsläppet är åtalsanmält och en utredning om eventuellt miljöbrott pågår.
Vi har i år ökat antalet egeninitierade tillsynsbesök kring dammsäkerhet och återkopplat på
alla årsrapporter och konsekvensutredningar enligt Svenska kraftnäts tidsplan. Projekt
”Miljöanpassad tillsyn”, som fokuserar på egeninitierad tillsyn över kraftverk och dammar,
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har prioriterat tillsyn över villkorsefterlevnad och egenkontroll. Vi har i detta arbete även
bidragit till att nationella riktlinjer följs och har en god dialog med branschen. Vid sidan om
operativ tillsyn har mycket arbete lagts på uppbyggande av kunskapsunderlag samt analys
och prioritering av länets vattensystem.
Länsstyrelsen har stöttat dammägare med kompetens och råd. Merparten av de
dammanläggningar i länet som har en påverkan på samhället i händelse av dammhaveri har
fått sin dammsäkerhetsklass beslutad och kan börja utveckla sin egenkontroll utifrån detta.
Vi har även tagit initiativ till och deltagit i planerade tillsynsinsatser, däribland en nationell
tillsynskampanj inom strandskydd, och vi har tillsammans med Polisen utarbetat lathundar i
arbetet mot illegal jakt på rovdjur.
I tillsynen arbetar vi också förebyggande med andra externa aktörer för att minska risken
för överträdelser, till exempel med jaktarrendatorer och fiskeföreningen vid Hornborgasjöns
naturreservat.
Tillsynsvägledning
Länsstyrelsen har en relativt omfattande tillsynsvägledning gentemot länets 49 kommuner.
Förutom ordinarie tillsynsvägledning, såsom stöd och råd, samordnar vi ett
hälsoskyddsnätverk och ett lantbruksnätverk för kommunernas handläggare. Vi har byggt
upp en tillsynsportal där vi och kommunerna kan lägga ut goda exempel, svara på frågor
etcetera. Som ett komplement till vår egen tillsynsvägledning driver vi även
”Miljösamverkan Västra Götaland”. Inom det har vi bedrivit tillsynsprojekt, till exempel
tillsyn av mindre lantbruk, hållit utbildningar samt stöttat centrala myndigheter i deras
tillsynsprojekt. Vi har hållit utbildning i prövning och tillsyn inom strandskydd för länets
samtliga kommuner, vilket har bidragit till en väsentlig kompetenshöjning hos kommunala
handläggare och även väglett dem i dricksvattenfrågor kopplade till sommarens vattenbrist,
samt stöttat dem med nya och reviderade vattenskyddsområden. Vi har fortsatt utvecklingen
av en regional dricksvattensförsörjningsplan.

Vi har gjort 14 kommunbesök och informerat om särskilt skyddsvärda träds biologiska
funktioner, trädens roll i klimatanpassningsarbetet och den gröna infrastrukturen samt hur
Länsstyrelsen hanterar dessa träd inom anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Totalt har vi nått ut till cirka 80 kommunanställda inom park-, plan- och miljöavdelningar.
Kommunerna har nu mer kunskap om hur och varför de ska arbeta med särskilt
skyddsvärda träd.
Utbildning i kommunikation och bemötande ges flera gånger per år och där deltar både
Länsstyrelsens handläggare och kommunala miljöinspektörer.
Miljösamverkan Sverige
Två av projektledarna i Miljösamverkan Sverige är anställda av Länsstyrelsen. Vi svarar för
ekonomin samt deltar i styrgruppen. Från i år har vi fått en förstärkning av anslaget som nu
uppgår till 3 mnkr. Tillskottet har medfört starten på ett omfattande utvecklingsarbete. De
första utvecklingsuppdragen i arbetet utgörs dels av att organisera tillsynskampanjer och
dels att bistå länsstyrelserna i digitaliseringsarbetet. Vi har även tillhandahållit en tillfällig
webbplats för den tidigare nationella Strandskyddswebben.
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 5*)

2018

Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2017

2016

76

76

80

120

109

102

268 291

248 440

239 412

Antal ärenden, inkomna och upprättade

8 255

8 282

8 200

Antal beslutade ärenden

8 031

8 074

7 961

245

228

207

80 775

76 662

92 029

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Medlen för att bedriva miljö-, vatten- och naturvårdsarbete var betydligt högre 2018 än
2017 (+ 37%). Detta återspeglar sig även i en ökning av antalet årsarbetskrafter inom
verksamheten. Fler kvinnor än män har nyanställts. Orsaken till detta är sannolikt att fler
kvalificerade kvinnor än män söker och tillsätts till våra tjänster.
Samlad bedömning av resultat
De flesta av de i uppgiften ingående verksamheterna är löpande och vår samlade bedömning
av resultatet för dem är gott, bland annat genom att de bidrar till uppfyllande av miljömålen.
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10. Lantbruk och landsbygd

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Länsstyrelsen har under året arbetat för att klara av uppgifterna inom den gemensamma
jordbruks- och landsbygdspolitiken. Samverkan mellan länsstyrelser och Jordbruksverket
har lett till förenklingar inom ärendehandlingen. Vi har arbetat aktivt för att hitta
förenklingar i verksamheten och vi har lyft fram flera av de förslag som också har resulterat
i förändringar vilka ökar effektiviteten och gör att handläggningstiderna minskar.
Sommarens torka, med ökade kostnader hos lantbruksföretagen, gjorde att kraven ökade på
myndigheterna att avsluta utbetalningarna från tidigare år. Internt har omprioriteringar inom
myndigheten gjorts och mer resurser har tillförts denna verksamhet.
Arbete med att implementera den nationella livsmedelsstrategin har påbörjats och vi har
kopplat livsmedelsstrategin till våra strategiska mål och till de globala hållarbarhetsmålen.
Vidare har vi tagit fram ett styrdokument för den nationella livsmedelsstrategin som visar
vår fortsatta riktning i arbetet. Styrdokumentet har tagits fram i samverkan med Västra
Götalandsregionen (VGR).
VGR är en viktig samarbetspartner för att nå större effekt av insatser som ökar
möjligheterna att leva, verka och bo på landsbygden. Då uppdragen till våra organisationer i
många fall ligger nära varandra är det extra viktigt att vi löpande har en dialog om
landsbygdsutveckling och gemensamma insatser för att främja samverkan mellan stad och
land och att säkerställa en positiv utveckling av hela Västra Götaland.
Strategiska områden för fortsatt samarbete är:
•
•
•
•

stad och land
lokal mat genom satsning på Lokalproducerat i Väst
biogas via den gemensamma plattformen Biogas Väst
offentlig upphandling

Vi samverkar även med intresseorganisationer och har bland annat dialog kring effektivare
arbetssätt och bemötande enligt vår värdegrund, att vara en lyhörd och framåtriktad
myndighet.
Under andra halvåret har vi även arbetat med torkan och dess konsekvenser, i första hand
för lantbruksföretagare. Vi arbetade i samverkan med Jordbruksverket för att få igenom
undantag och dispenser med syfte att minska konsekvenserna av torkan. Vi beslutade om
undantag för avdrag på grund av villkorsfel inom miljöersättningar och kompensationsstöd
och vi beviljade undantag för att skörda eller använda mark till bete i skyddszoner och
träda. Vi hjälpte också lantbrukare med uppsättning av tillfälliga stängsel inom ramen för
naturnära jobb. I myndighetens stabsarbete genomförde vi inom detta område särskilda
telefonkonferenser för länets 49 kommuner med temat lantbruk och torkan. Vid våra
stabsmöten var även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) delaktiga och hade en viktig roll i
att förmedla lägesbilder samt bidra i brandbekämpning i länet. Samverkan var en
framgångsfaktor i arbetet med torkan och myndigheten har fått mycket positiv återkoppling
gällande handlingskraft, bemötande och lyhördhet. Det ser vi som ett gott resultat av
Länsstyrelsens arbete med statstjänstemannarollen och god förvaltningskultur.
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 60*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

25

29

34

Årsarbetskrafter kvinnor

69

64

69

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

96 390

93 038

100 323

Antal ärenden, inkomna och upprättade1)

37 539

28 121

2 696

Antal beslutade ärenden

39 836

51 475

1 955

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1)

11 582

5 163

5

285

923

510

1,2)

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

2016

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.
2) Beslutade ärenden 2018 och 2017 är inte jämförbara. Det beror på att metoden för statistikuttag ur Jordbruksverkets
IT-system är olika mellan åren.

Kommentarer till tabellen
Införandet av en ny jordbrukspolitik har dragit ut på tiden och medfört kostnadsökningar för
den del av verksamhetskostnaderna inom lantbruk och landsbygd som utgörs av
administrationen av Landsbygdsprogrammet och direktstöden. Ökad komplexitet i
stödsystemet samt behovet av hårda prioriteringar i Jordbruksverkets utveckling av ITsystemen har inneburit en ökad resursåtgång i Länsstyrelsens handläggnings- och
kontrollarbete inom både jordbruksstöd och landsbygdsstöd.
Den höga utgående ärendebalansen med avseende på jordbrukarstöden är till stor del
orsakad av att Jordbruksverkets IT-system ännu inte är helt färdigbyggda. Det går till
exempel i dagsläget inte att göra samtliga slututbetalningar för betesstödet, hantera
brukarskiften. Det går heller inte att genomföra eller särredovisa återkrav av stöd. Det finns
även ett antal av de ansökningar som blivit uttagna för kontroll som efter detta fastnat på
grund av fel i systemen och som därför inte kan hanteras färdigt.

Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens prioritering av handläggning av ärenden inom jordbrukarstöden har
resulterat i att vi under hösten har minskat ärendebalansen från åren 2015–2017 inom
jordbrukarstöden. För jordbrukarstöden utgörs den stora mängden ärenden, som inte helt är
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.
Vi har även lyckats mycket väl med handläggningen av innevarande års stöd. De allra flesta
lantbrukarna i länet har fått sina ersättningar inom jordbrukarstöden för året utbetalda vid
första möjliga utbetalningstillfälle. Prioritering inom myndigheten har även skett av ärenden
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inom Landsbygdsprogrammet av de stöd som främst riktar sig till lantbrukare och även här
ser vi att den prioriteringen har gett effekt i form av kortare handläggningstider. Vår
samlade bedömning är att vi uppnått ett gott resultat inom verksamhetsområdet 2018 utifrån
de förutsättningar som varit.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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11. Fiske

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Fisketillsyn
Under året har tio tillsynspersoner anställts av Länsstyrelsen med syftet att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten. Tillsynspersonerna fortbildades därefter
inför uppstarten med en tvådagarsutbildning. Verksamhetsåret inleddes med att informera
om fiskets regelverk och dess samband med biologi på båtmässan. Operativ fisketillsyn
genomfördes inför och under havsöringsfisket i april liksom under höstens hummerfiske.
Under våren fokuserades på att söka efter spöknät och sprida information till fiskare och
allmänhet. Länsstyrelsen har återkommande samarbetat med Kustbevakningen och
Sjöpolisen samt andra länsstyrelser för att uppnå en hög rättssäkerhet och effektivitet.
Länsstyrelsen har också varit drivande i samarbetsorganet Fisketillsyn Väst, vilket resulterat
i två stormöten.

Förordnande av fisketillsynspersoner har, jämfört med tidigare år, noterat en viss ökning av
ansökningar. Trots detta har handläggningstiden visat på hög måluppfyllnad. Vi har slutat
dela ut nya redskapsnummer till fiskare då redskapsregistret visat sig innehålla alltför
många föråldrade uppgifter.
Stöd till fiskerinäringen
Länsstyrelsen deltar aktivt i genomförandet av det svenska Havs- och fiskeriprogrammet
2014–2020 genom att bevaka och initiera viktiga regionala frågor i det nationella
programarbetet. Som sakkunniga inom området bedömer och poängsätter vi de
stödansökningar som kommer in enligt särskilt framtagna urvalskriterier. Vi bidrar också
med sakkunskap inom fiskeområdet när det finns behov i samband med remissvar,
inspektioner av stödobjekt, handläggning av stödansökningar och i samband med extern
uppföljning och kontroll av stödverksamheten.
Fiskevård
Ett flertal projekt har beviljats fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel till fiskevårdande
åtgärder. Exempel på projekt som genomförts med dessa medel är inventeringar och
åtgärder avsedda att skydda, bevara och utveckla länets bestånd av havsöring, asp,
flodpärlmussla, flodkräfta och havsnejonöga. De flesta projekten gynnar utrotningshotade
arter som ingår i den nationella satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter och
naturtyper.

Projektet ”Förvaltningsplan Vänerlax” har startats. Målet är att bevara och förstärka
Vänerns vildlaxstammar samt att säkerställa att dagens fiske inte ska hota den vilda laxens
överlevnad. Samtidigt har Länsstyrelsen startat projektet ”Gullspång River Action Plan”
som bland annat syftar till att genomföra åtgärder och lämna åtgärdsförslag för att rädda den
akut hotade Gullspångslaxen.
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 62*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

8

7

7

Årsarbetskrafter kvinnor

4

3

4

12 743

10 102

10 224

769

934

1 139

889

1 081

974

1

1

0

3 994

1 839

695

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt
Antal ärenden, inkomna och upprättade1)
1)

Antal beslutade ärenden

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1)
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

2016

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
Kostnaden för fiskevården har ökat på grund av att vi anställt 10 stycken timanställda
fisketillsynspersoner samtidigt som vi har investerat i utbildningar och skyddsutrustning för
dessa medarbetare.
Bidragsutbetalningar inom fiskevårdsområdet har ökat efter interna prioriteringar för att
stärka fiskevården men samtidigt gynna åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Samlad bedömning av resultat
Resultatet av årets verksamhet bedöms som god med bra måluppfyllelse. Bedömningen
grundas på att vi enligt plan startat upp och genomför projekten inom Vänern och
Gullspångsälven liksom fördelar ut tillgängliga bidragsmedel i syfte att stärka den
biologiska mångfalden och på sikt nå miljökvalitetsmål. Vår verksamhet inom fisketillsyn
bedrivs och genomförs i enlighet med plan men där svårighet med rekrytering inneburit att
några aktiviteter har flyttats framåt.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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12. Folkhälsa

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Länsstyrelsen har tagit fram en regional ANDT-strategi för åren 2018–2021 som förankrats
hos Västra Götalandssamverkan mot droger, där berörda regionala myndigheter är
representerade.

Antalet heltidstjänster för ANDTS-samordning i länets kommuner minskar. Även
arbetstiden som avsätts för ANDTS fortsätter att minska. Länsstyrelsens stöd blir med
anledning av det ännu viktigare. 34 kommuner har deltagit i de nätverksträffar,
fördjupningsdagar och tematräffar som Länsstyrelsen erbjudit. 75 procent ansåg att de fått
stöd av Länsstyrelsen i viss eller till stor utsträckning.
Länsstyrelsen samordnar länsövergripande arbete mot langning av alkohol till minderåriga.
47 av 49 kommuner deltar tillsammans med Polisen och Länsnykterhetsförbundet.
Vi har publicerat en kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter och en
kartläggning av rökfria skolgårdar. Kartläggningen visar att rökningen på skolgårdar
minskat något, men att det fortfarande sker i alltför stor omfattning.
Spel
Länsstyrelsen har bidragit till ökade kunskaper inom området genom:

•
•
•

konferensen ”Spelproblem i fokus”
basutbildning under sex tillfällen i olika delar av länet och med drygt 500 deltagare från
30 kommuner
initiativ till att en kunskapsöversikt sammanställs under 2019

Tillsyn
Vi har utvecklat och kvalitetssäkrat vår tillsyn inom området alkohol, tobak och
elektroniska cigaretter genom metodutveckling där vi skapar mer tid för de kommunerna
som behöver vårt stöd. Vi har utökat vårt tillsynsintervall från tre år till fem år och skapar
därmed mer utrymme för stöd och uppföljning efter genomförd tillsyn. Detta är viktigt för
att ta reda på om tillsynen bidrar till förbättringar. Målet är att använda Länsstyrelsens
resurser där de gör mest nytta för att nå samordnad, effektiv och likvärdig tillsyn. Den nya
metoden kommer att tillämpas från och med 2019. Fokus i tillsynen kommer i större
utsträckning att vara på lärande och verksamhetsutveckling i de granskade kommunerna.

Trots flera informationssatsningar bedömer Länsstyrelsen att det finns en osäkerhet hos
kommunerna när det gäller att arbeta med märkning av tobaksprodukter då regleringen
upplevs som svårtolkad och för detaljerad. Det krävs att kommunerna vågar lita på sina
kunskaper för att nå regelefterlevnad. Frågan är lyft till Socialdepartementet.
Länsstyrelsen ser att kommunerna behöver utöka sitt arbete för att nå lagens krav avseende
rökfria miljöer och då främst rökfria skolgårdar.
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Brott
Vi har verkat för att främja samverkan mellan de centrala aktörerna kommun och polis, men
också för att samverkan ska inkludera fler tänkbara aktörer, som civilsamhället, näringslivet
och universitet. Vi ser att andelen kommunala brottsförebyggande samordnare och
kommunpoliser som uppger att de kan vända sig till Länsstyrelsen för stöd har ökat sedan år
2017. Samverkan mellan universitet och aktörer på lokal nivå behöver öka, inte minst vad
gäller utvärderingar och kunskap om effekter av brottsförebyggande insatser.

Kommuner behöver tillsammans med Polisen arbeta ännu mer fokuserat för att förbättra
arbetet med lägesbilder, orsaksanalyser och val av åtgärder samt uppföljning av de
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatserna. Det brottsförebyggande arbetet
prioriteras förhållandevis lågt i kommunerna och hos Polisen. Dessutom finns ett fortsatt
stort behov av utbildning.
Föräldraskapsstöd
Det är svårt att beskriva tillgången på föräldraskapsstöd i länet. Anledningen till det är att
begreppet föräldraskapsstöd spänner över många insatser som kommunerna ger. Vår
bedömning är dock att samtliga kommuner arbetar aktivt med att ge föräldrar stöd i sitt
föräldraskap och att detta sker i många olika former. Under 2019 kommer en standardiserad
kartläggning att genomföras över hela landet och vi hoppas då få en bättre bild av utbudet
för länets invånare.

Vi har gett stöd i det lokala arbetet i olika former genom spridningsmaterial, filmer,
konferenser och seminarier med föreläsningar. Syftet är att stödja det arbete som pågår i
kommunerna. Under året presenterade regeringen en ny nationell strategi för ett stärkt
föräldraskapsstöd. Länsstyrelsen har bidragit med spridning om kunskap av den nya
strategin i länet. Vi kommer att fortsätta att verka för implementeringen av strategin under
fortsättningen av uppdragstiden.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 70*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

4

4

4

Årsarbetskrafter kvinnor

5

4

2

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2016

11 758

11 286

7 138

Antal ärenden, inkomna och upprättade

136

181

118

Antal beslutade ärenden

152

146

101

11

5

0

0

275

0

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Arbetet inom Folkhälsa har bedrivits i samma omfattning som föregående år.
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens samlade bedömning av kommunernas arbete är att folkhälsoarbetet bedrivs i
enlighet med regeringens mål och inriktning. Kunskaperna ökar inom viktiga områden som
spel och i det brottsförebyggande arbetet. Det finns tydligt fortsatt behov av att utveckla
samverkan.
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Vårt arbete har bedrivits enligt plan och resultatet bedöms som gott, men det måste givetvis
hela tiden utvecklas. En sådan utveckling är förändring i metod för tillsyn vilket beskrivs
ovan. Detta för att effektivisera våra insatser och använda dem där de behövs bäst.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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13. Jämställdhet

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Länsstyrelsens arbete utgörs av såväl samordning, nationell och regional samverkan som
kompetenshöjande åtgärder såsom utbildningar och utställningar inom bland annat
ekonomisk tillväxt, fördelning av medel, sexuell och reproduktiv hälsa, kommunikation och
icke-diskriminering. Länsstyrelsens bedömning är att insatserna har bidragit till att förbättra
förutsättningarna för att nå de jämställdhetspolitiska målen i Västra Götaland, men även för
att nå målen i Agenda 2030.
En utmaning i det arbete som görs i flera kommuner är att få arbetet inom området
jämställdhet att drivas på en strategisk och tvärsektoriell nivå i kommunen. Länsstyrelsens
organisering av det externa arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen utgår från den
länsövergripande strategin ”Jämställt Västra Götaland”. Arbetet med att revidera den
regionala jämställdhetsstrategin har krävt extra insatser och har slutförts enligt plan. Länets
aktörer kan genom avsiktsförklaringar ansluta sig till arbetet där kravet är att aktören ska ta
fram en handlingsplan för arbetet. Det har resulterat i ökad delaktighet och även gjort att
arbetet måste förankras på ledningsnivå. Kommuner som avsätter tid och särskilda resurser
för arbetet visar bättre resultat vad gäller kvalitet, långsiktighet och strategisk koppling till
andra områden inom social hållbarhet. Länsstyrelsens samordningsuppdrag försvåras av att
aktörernas förutsättningar är så olika.
Mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen har genom samordning och långsiktigt arbete skapat förutsättningar för god
samverkan med strategiska aktörer i länet. Därför har Länsstyrelsen god kännedom om
vilka behov, men även resurser, som finns i länet och har utifrån detta kunnat prioritera
vilka insatser som behöver genomföras i länet. Det är stor efterfrågan på de utbildningar och
konferenser som Länsstyrelsen anordnar En utmaning är att nå ut till chefer på olika nivåer i
kommuner och andra myndigheter. Att arbeta mer strategiskt mot chefer, som har det
yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och också har mandat att lyfta frågorna högre upp
på agendan är en framtida prioritering.

Exempel på genomförda insatser:
•

•

Efterfrågan på utbildningar inom området att upptäcka våldsutsatthet har varit fortsatt
stort. Det tolkar vi som att behovet är stort av kompetensutveckling inom det här
området och att kommunerna tar problemet med våldsutsatthet på allvar. Vi har jobbat
med att utbilda personer som i sin tur kan utbilda sina kollegor ute i kommunerna. På
det sättet når kompetensen fler och kommunerna kan bättre tillgodose sina egna
framtida utbildningsbehov. Detta medför också att vi använder våra resurser på ett
effektivt sätt.
Länsstyrelsen har arbetat med att sprida kunskap om universellt våldsförebyggande
arbete med en genusförändrande ansats. Intresset för att arbeta med våldsprevention i
länet är stort och flera kommuner har ansökt om medel. Arbetet för och kunskapen om
våldsprevention har kommit olika långt i olika delar av länet. Vi behöver arbeta med
kunskapsutjämning och underlätta ansökningsprocesser och metodstöd.
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•

•

Länsstyrelsen har möjliggjort för Fyrbodals kommunalförbund att ha en projektanställd
för att ge stöd till utveckling av de grundläggande strukturerna för arbetet med våld i
nära relationer i Fyrbodal. En framgångsfaktor är att kommunerna har fått ett
samordnande stöd att ta fram handlingsplaner och rutiner för arbetet med mäns våld mot
kvinnor.
Utifrån resultatet av den goda samverkan med Fyrbodals kommunalförbund har ett
arbete påbörjats under hösten med att, enligt regeringsuppdraget ”Regionalt uppdrag att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” (S2017/07420/JÄM), förlägga det nya
pilotprojektet ”Resurscentra heder” för våldsutsatta till Fyrbodal. Länsstyrelsen följer
och stödjer utvecklingen av arbetet med ”Resursteam heder” i Göteborgs Stad.

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 80*)
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor

2018

2017

2016

1

1

1

5

5

5

9 793

9 034

8 138

Antal ärenden, inkomna och upprättade

70

53

24

Antal beslutade ärenden

56

33

21

2

2

0

4 397

5 438

5 240

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Arbetet med att revidera den regionala jämställdhetsstrategin har medfört ökade
verksamhetskostnader inom området Jämställdhet.
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens samlade bedömning av kommunernas arbete med jämställdhet är att det är
ambitiöst och att det förs i enlighet med regeringens målsättningar.
Vi bedömer vårt arbete som gott. Givetvis finns alltid utrymme för utveckling och
utmaningarna ligger främst i förankringsarbete på strategisk nivå.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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14. Integration

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Kommunerna i Västra Götalands län har under året tagit emot 6 787 nyanlända. 2 039 av
dem har anvisats till en kommun enligt bosättningslagen (2016:38), vilket är 82 procent av
beslutat länstal. Därutöver är 356 anvisningar pågående vilket innebär att mottagandet på
anvisning kommer att gå upp ytterligare. Migrationsverket har inte tagit hela länstalet för
2018 i anspråk. Mottagandet är relativt jämnt fördelat över länet. Den största utmaningen är
bostadsbristen. 46 av 49 kommuner rapporterar en generell brist på bostäder. Både anvisade
och självbosatta lever ofta med osäkra boendeförhållanden och trångboddhet är vanligt.
Tillfälliga boenden och kommunala kontrakt tillämpas i flera kommuner och ett stort antal
nyanlända erbjuds inte permanenta bostäder. En utmaning är att de bostäder som finns
tillgängliga ofta ligger utanför tätorten där bristande kollektivtrafik försvårar deltagandet i
etableringsinsatser för både barn och vuxna.
Ett flertal kommuner har organiserat om arbetet och placerat integrationsfrågorna under
arbetsmarknadsområdet i syfte att få ett tydligt fokus på sysselsättning. Arbetsmarknaden i
länet är god, men det finns utmaningar vad gäller framför allt nyanlända kvinnor och
korttidsutbildade. Andra utmaningar för kommunerna är att erbjuda samhällsorientering
(SO) på alla språk inom rimlig tid samt att rekrytera kompetenta samhällskommunikatörer.
Kommuner som bedriver SO i samverkan har större möjligheter att erbjuda kurser på olika
språk och med större flexibilitet. Det underlättar även rekryteringen av
samhällskommunikatörer. Länsstyrelsen har i återrapportering till
Arbetsmarknadsdepartementet lämnat förslag på översyn och revideringar av SO-boken
”Om Sverige” (Dnr 851-20290-2018) som 2018 sålts till självkostnadspris i 4 873
exemplar.
Under 2018 togs 139 ensamkommande barn emot i länet, vilket är 14,4 procent av landets
totala mottagande. Arbetet med ensamkommande barn har förändrats i takt med ett minskat
mottagande. Boenden har lagts ner och kompetens har försvunnit från kommunerna. Läget
för vissa unga vuxna, som kom till Sverige som ensamkommande och som fyllt 18 år eller
skrivits upp i ålder, är särskilt utsatt. Ingen nationell praxis finns och ungdomarnas
boendesituation och möjligheter att studera beror på vilken kommun de befinner sig i.
Situationen har uppmärksammats av landshövdingen genom en skrivelse till
Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet (Dnr 10037736-2018). I skrivelsen efterfrågar Länsstyrelsen även nationella riktlinjer för arbetet med
ensamkommande barn som försvinner.
I länet finns en samverkansstruktur som är uppdelad på tre nivåer: lokal, delregional och
regional (länsövergripande). Det lokala arbetet samordnas av Arbetsförmedlingen.
Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional och delregional nivå, förutom inom
Göteborgsregionen där arbetet samordnas av kommunalförbundet GR (Göteborgsregionen).
Den regionala samverkan leds av landshövdingen. Länsstyrelsen driver även ett regionalt
nätverk inom SO samt nätverk för mottagande av ensamkommande barn. Länsstyrelsen har
tillsammans med ett flertal andra aktörer utvecklat samverkan med det civila samhället
inom ramen för NAD i Väst (nätverk, aktivitet, delaktighet). Syftet är att ge nyanlända
möjligheter att delta i föreningslivet.
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Länsstyrelsen har beviljat 26 073 tkr i utvecklingsmedel till insatser för ökad beredskap och
kapacitet att ta emot nyanlända samt till flyktingguideverksamhet. Söktrycket var lägre än
föregående år trots att en prioriteringsgrund varit bostäder och bostadslösningar.
Länsstyrelsens bedömning är att medlen inte möter de behov som kommunerna ser när det
gäller bostadsfrågan. Prioriteringsgrunden med fokus på deltagande i introduktionsinsatser
för föräldralediga har fått genomslag. Länsstyrelsen har även beviljat 25 615 tkr i
statsbidrag för tidiga insatser till asylsökande. Majoriteten av de som beviljats medel är
intresseorganisationer, studieförbund och folkhögskolor. Regeringen har velat stimulera
kommuner att söka dessa statsbidrag, men intresset är relativt lågt.
Särskilda rapporter för verksamhetsområdet integration lämnas gemensamt till regeringen
genom de tre länsstyrelserna i Jönköping, Stockholm och Västra Götaland.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 85*)

2018

Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor
Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2017

2016

7

7

4

12

11

7

23 856

25 483

13 809

Antal ärenden, inkomna och upprättade

250

300

183

Antal beslutade ärenden

188

302

187

37

4

1

128

2

463

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

Kommentarer till tabellen
Vad gäller differenser ovan i ärendehantering mellan 2017 och 2018 beror de delvis på att
vissa ärenden löper över en längre period och inte ska vara avslutade ännu, till exempel
projekt inom utvecklingsmedel inom 37 § förordning (2010:1122) om statliga ersättning för
insatser för vissa utlänningar. Men det finns också exempel på ärenden som borde varit
stängda och som senare åtgärdats.
Samlad bedömning av resultat
Länsstyrelsens bedömning är att länets beredskap och kapacitet för att ta emot nyanlända är
god. Kommunerna klarar mottagandet via anvisning utifrån bosättningslagen och det totala
mottagandet ligger i linje med det nationella genomsnittet. Kommunerna uppger att
mottagandet fungerar relativt bra när det gäller skola, kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Samtidigt finns utmaningar i regeringens mål
för integrationspolitiken om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund. En försvårande omständighet i arbetet med nyanlända är att
den psykiska ohälsan är utbredd, särskilt bland de som väntar på beslut från
Migrationsverket.
Länsstyrelsen bidrar till arbetet genom att fokusera på samverkan, erfarenhetsutbyte, analys
och kunskapsspridning samt fördelning av statsbidrag. Underlag för analyser och
prioriteringar hämtas via regional samverkansstruktur, sammanställda lägesbilder,
kommunbesök, dialogdagar, konferenser och workshoppar. Länsstyrelsen driver också
webbportalen informationsverige.se som riktar sig direkt till asylsökande och nyanlända
med information på tio språk. Under 2018 har vi vidareutvecklat webbportalen genom
målgruppsanpassade ingångar och bättre anpassning till mobilanvändning. Antalet unika
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besökare på informationsverige.se har under 2018 fördubblats till 2 miljoner jämfört med 1
miljon under föregående år.
Vår samlade bedömning är att Länsstyrelsens arbete inom integration har bidragit till ett
gott kvantitativt såväl som kvalitativt mottagande av nyanlända i länet under 2018.
Resultatbedömning:
☐ Otillfredsställande ☐ Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐ Utmärkt
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Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också
1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken.

Övergripande kommentar av resultat
Länsstyrelsen får löpande kopior på bouppteckningar från Skatteverket där
lantbruksfastighet i kvarlåtenskapen ingår. När cirka ett år återstår av den fyraåriga
tidsfristen för dödsboet att ha avvecklat sitt innehav kontrollerar vi i Lantmäteriets
fastighetsdataregister om avveckling har skett. Till de dödsbon som inte har avvecklat sitt
innehav skickas ett informationsbrev ut till en av dödsbodelägarna om gällande lagstiftning.
Information har skickats till 37 dödsbon.
Vår bedömning för 2018 är att informationsbrev kunde skickats ut i ett tidigare skede med
en mer sammanhängande uppföljning och kontroll om avvecklingen. Vi har än så länge
flera fysiska mappar över ärenden som gör hanteringen svår att överblicka. Vi ser ett
utvecklingsbehov inom uppgiften.
Har avveckling inte skett efter den fyraåriga tidsfristen föreläggs dödsboet att inom viss tid
göra det. Om dödsboet trots detta inte avvecklar innehavet inom den förelagda tidsfristen
förelägger vi dödsboet med vite att avveckla innehavet. Dödsbon har möjlighet att ansöka
om anstånd om avveckling vilket inte är ovanligt. Under året har tre anstånd beviljats och
tolv dödsbon har förelagts varav fem med vite. Ett ärende har gått vidare till
förvaltningsrätten för utdömande av vite då innehavet inte avvecklats inom förelagd tid.
Resultatbedömning:
☐ Otillfredsställande ☒ Utvecklingsbehov ☐ Gott ☐ Utmärkt

3. I Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de utredningar om det
allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap.
miljöbalken.

Övergripande kommentar av resultat
Länsstyrelsen har lämnat expertstöd och genomfört rådgivning i och kring
vattenkraftrelaterade miljöprövningar och liknande ärenden i sju olika län. Samtliga
förfrågningar från andra län har omhändertagits och behandlats med gott resultat. Därutöver
har ytterligare aktiviteter genomförts för att öka kunskapen om miljöanpassningsåtgärder
vid vattenkraftverk i syfte att förbättra underlagen i kommande utredningar och rådgivning.
Exempelvis har en sammanställning och utvärdering av nästan 200 fiskvägsbesök gjorts
samt tester av anordningar för ålvandring vid kraftverk utförts.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare
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
En förutsättning för ett långsiktigt och kvalitativt arbete med jämställdhetsintegrering är
förståelse och förankring. Jämställdhet är ett centralt område i Agenda 2030 och ett
utvecklingsområde är att tydliggöra kopplingen till jämställdhet och
jämställdhetsintegrering i Länsstyrelsens kärnverksamhet.
Länsstyrelsen har regeringsuppdraget att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering av
såväl det externa som interna arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsens interna
arbete utgår från vår interna handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet, men är också
kopplad till vissa av de regionala målen och insatserna i den externa strategin, ”Jämställt
Västra Götaland”. Samtliga avdelningar och enheter ska analysera sin verksamhet utifrån
jämställdhet vid verksamhetsplaneringen och ta fram aktiviteter som är
jämställdhetsintegrerade. Arbetet bidrar på så sätt också till Agenda 2030 där jämställdhet
är en bärande princip för samtliga mål.
Vår bedömning är att de insatser som redovisas av Länsstyrelsens verksamhetsområden är
av ojämn kvalitet och saknas i vissa fall helt. En förklaring kan vara att uppdraget inte är
tillräckligt förankrat i organisationen, utan i stor utsträckning är avhängigt nyckelpersoners
intresse för och kunskap om uppdraget. Det resulterar i lägre måluppfyllelse. Bristande
kännedom om uppdraget och förståelse för hur den egna verksamheten ska bidra till ökad
jämställdhet är också bidragande faktorer till att vår bedömning av resultat visar att det
föreligger ett utvecklingsbehov. Under 2019 kommer insatser genomföras i syfte att öka
förståelsen för uppdraget med fokus på metodutveckling och verktyg för att integrera 5 § p
1–6 i Länsstyrelsens verksamhet. Erfarenhetsutbyte avseende metodutveckling pågår i
länsstyrelsernas nationella nätverk.
Bland de insatser som genomförts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i
verksamheten återfinns följande:
•

•

•

•

Inom uppdraget Tidiga insatser för asylsökande har Länsstyrelsen tagit fram en mall för
verksamhetsbesök med frågor om hur projektet underlättar för män och kvinnor.
Jämställdhetsperspektivet finns även med som urvalsgrund i bedömningsmallen för
ansökningar.
Inom alkohol-och tobakstillsyn pågår sedan ett par år ett långsiktigt jämställdhetsarbete
med insatser mot prostitution på krogen och sexuella trakasserier på festivaler och i
restaurangmiljö.
Naturfotografering är traditionellt en mansdominerad hobby men kvinnor är den
starkast växande gruppen inom fågelskådarvärlden. Därför har Länsstyrelsen valt att
släppa fram kvinnliga utställare genom att kvotera 50 procent manliga och 50 procent
kvinnliga utställare.
I vårt arbete med stiftelser påminner vi stiftelserna om att aktivt försöka välja
representanter så att jämställdhet uppnås.

44

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

•
•

Vi använder kompetensbaserad rekrytering för jämställd och icke-diskriminerande
rekrytering.
MeToo har belysts i samband med enhetsmöten med fokus på hur Länsstyrelsen kan
arbeta förebyggande och hur situationer bör hanteras internt och externt.

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

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

Övergripande kommentar av resultat
Vår bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov då redovisningen av hur Länsstyrelsen
presenterar och analyserar könsuppdelad statistik är bristfällig och av ojämn kvalitet.
Otillräcklig kännedom om uppdraget och förståelse för hur den egna verksamheten ska
bidra till ökad jämställdhet är också bidragande faktorer till att vår bedömning av resultat
visar att det föreligger ett utvecklingsbehov. Under 2019 kommer insatser genomföras i
syfte att öka förståelsen för uppdraget med fokus på metodutveckling och verktyg för att
integrera 5 § p 1–6 i Länsstyrelsens verksamhet.
Länsstyrelsen har arbetat med framtagandet av den regionala statistikboken ”Om kvinnor
och män i Västra Götalands län – en statistikbok”. Länsstyrelsen har vidare spridit
information om Jämställdhetskartan, vilket är ett verktyg som sammanställer
jämställdhetsstatistik på lokal nivå.
Bland de väsentliga insatser som genomförts för att integrera könsuppdelad statistik i
verksamheten återfinns följande:
•
•

•
•
•

Lägesbilder tar upp aspekten kvinnor och män. Annan statistik kring exempelvis
mottagande av nyanlända bryts ner utifrån kön.
Länsstyrelsen har lagt till direktiv om att projekten som beviljats statsbidrag enligt
förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera ska
slutrapportera med könsuppdelad statistik. Vi har även verkat för att det ska framgå på
ansökningsblanketten att redovisningen sker i form av könsuppdelad statistik utifrån
alternativen kvinnor, män och alternativet identifierar mig inte enligt tvåkönsnormen.
Detsamma gäller för de enkäter och utvärderingar som verksamheten för tidiga insatser
skickar ut.
Statistik som används i lägesbilder och bedömningar av länets behov av statsbidrag är
könsuppdelad.
Länsstyrelsen som arbetsgivare ansvarar för könsuppdelad statistik när det gäller
anställda, sjukfrånvaro, lön, ansökningar och rekryteringar med mera.
Nationalparken Kosterhavet har underlag vad gäller ålder, kön, land hos 12 000 följare
på Facebook samt från vår besöksstation i Naturum.
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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
Vår bedömning är det finns ett tydligt barnperspektiv i genomförandet av många av
Länsstyrelsens insatser men att det återstår ett utvecklingsarbete att göra barns bästa till en
integrerad del av all verksamhet. Barn och unga uttrycks som en central målgrupp i Agenda
2030 där strategiska insatser ska genomföras med framtida generationer i fokus. Under
2019 kommer insatser genomföras i syfte att öka förståelsen för barns rättigheter med fokus
på verktyg som exempelvis barnkonsekvensanalys och målgruppsanalys samt
metodutveckling avseende samrådsformer. Erfarenhetsutbyte avseende metodutveckling
pågår i länsstyrelsernas nationella nätverk.
Länsstyrelsens interna arbete med barns bästa och barns rättigheter är en del av vår
långsiktiga satsning på att integrera ett rättighetsperspektiv utifrån de mänskliga
rättigheterna inom samtliga verksamhetsområden. Barnperspektivet genomsyrar flera av
Länsstyrelsens grunduppdrag vilket återspeglas i interna och externa insatser. Länsstyrelsen
har bland annat gett stöd till utveckling av föräldraskapsstöd i länet med utgångspunkt i vad
barnkonventionen säger om barnets uppfostran och utveckling och att staten ska hjälpa
föräldrarna. Genom Länsstyrelsens föräldrastödsuppdrag har vi bidragit med olika
kunskapshöjande insatser och spridning av stödjande material. Inom regeringsuppdraget
(S2016/01458/FST) ”Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn”, som vi arbetar med, finns ett
tydligt barnperspektiv med fokus på att skydda barnens uppväxt genom rökfria skolgårdar,
det vill säga rätten till en rökfri skolmiljö.
Barn är en av de viktigaste målgrupperna i Naturum Hornborgasjöns verksamhet. Under
2018 hade Naturum cirka 60 000 besökare. Av dessa var cirka 14 procent barn. Naturum
Hornborgasjön har årligen flera tillfälliga utställningar där vi varje år samarbetar med en av
de lokala skolorna för att ge eleverna chans att bli en del av Naturum och få synas i
utställningen. Barnen får utifrån temat själva tolka och skapa delar i en gemensam
utställning som visas på Naturum under hela säsongen.
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Bland väsentliga insatser som genomförts för att integrera ett barnperspektiv i verksamheten
återfinns följande:
•

•

•
•

•

•

På webbportalen informationssverige.se har en ny del tillkommit där barnperspektivet
beaktas i framtagandet av nytt innehåll, såsom texter och bilder, och där sidorna är
särskilt anpassade för barn och ungdomar. Barn finns också representerade i bilder,
informationsmaterial, filmer och språkverktyg.
I våras arrangerade Länsstyrelsen konferensen ”Egenmakt i minoritetspolitiken”
tillsammans med Västra Götalandsregionen, Sverigefinska riksförbundet distrikt väst
samt Sverigefinska ungdomsförbundet. Ungdomsförbundet ingick i arbetsgruppen och
fanns med i programmet genom programpunkten ”Nationella minoriteter utifrån ett
ungdomsperspektiv”.
Länsstyrelsen samråder med den Sverigefinska minoriteten genom den regionala
samrådsgruppen för nationella minoriteten.
I alla beslut enligt miljöbalken tas särskild hänsyn till barn som ofta är särskilt känsliga
för miljöstörningar. Vi tar även hänsyn till barnperspektivet vid granskning av
detaljplaner.
Länsstyrelsen ingår i ett flertal barnnätverk tillsammans med regionala aktörer såsom
Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Rädda Barnen, Centrum för
skolutveckling/Göteborgs Stad, Räddningsmissionen, Ungdomsfullmäktige och BRIS.
Göteborgs Ungdomsfullmäktige sitter med i arbetsgruppen för Samling för demokrati –
minnesdagen för Förintelsens offer, och samordnar en ungdomspanel varje år.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt

4. Vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer
med funktionsnedsättning.

Övergripande kommentar av resultat
Vår bedömning är att många av Länsstyrelsens insatser genomförs med ett tydligt
funktionshinderperspektiv men att det återstår ett utvecklingsarbete att göra det till en
integrerad del av all verksamhet. Under 2019 kommer insatser genomföras i syfte att öka
förståelsen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning med fokus på
metodutveckling. Länsstyrelsens nya regeringsuppdrag att stödja kommuner och
landsting/regioners arbete inom funktionshinderspolitiken har ökat kännedomen om
politikområdet och många verksamheter har höga ambitioner att öka tillgängligheten i den
externa verksamheten såväl som på Länsstyrelsen som arbetsplats. Länsstyrelsens interna
arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är en del
av vår långsiktiga satsning på att integrera ett rättighetsperspektiv utifrån de mänskliga
rättigheterna inom samtliga verksamhetsområden. Länsstyrelsen har under 2018 påbörjat en
tillgänglighetsinventering av sina digitala verktyg. I upphandling av externa
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kommunikationstjänster kravställs alltid kompetens inom tillgänglighet. Kravställning görs
också vid framtagande av nya IT-system som ska uppfylla WCAG 2.1 nivå AA (Web
Content Accessibility Guidelines). Ett nytt webbenkätsverktyg har tagits fram med dessa
krav. Länsstyrelsen har även lanserat en ny webbplats som helt uppfyller kraven i WCAG
2.1.
Bland de väsentliga insatser som genomförts för att integrera ett tillgänglighetsperspektiv i
verksamheten återfinns följande:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Webbportalen informationsverige.se har utformats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv
med nya målgruppsanpassade ingångar så att det ska vara lättare att hitta det man söker,
bland annat genom en tydlig struktur, färger, länkar, beskrivande text för att göra
webben lätt att orientera sig på.
Vi har anordnat en utbildningsdag med fokus på funktionsnedsättning och våld i
Göteborg samt varit medarrangör till en utbildningsdag med samma fokus i Fyrbodal.
Vid bokning av lokaler begär vi alltid att det ska finnas hörslinga i lokalen samt hiss och
tillgänglighetsanpassad toalett. Vi har också som regel, utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv, att alla ska prata i mikrofon.
Vi har genomfört intern utbildning för ökad förståelse för personer med synnedsättning
och för att öka förståelsen för hur vardagen ser ut för våra medarbetare med
synnedsättning.
Vi har haft riktade externa aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning
när det gäller digitala frågor i samhället.
Funktionshinderanpassade p-platser har anlagts på flera platser i länet. Stigar har
hårdgjorts, bland annat på Brattön, Valön, Svenneby och Kynnefjäll, och breda spänger
har anlagts.
I samarbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD) – Västra Götalandsregionen har 40
besöksintressanta områden inventerats för att skapa bra underlag för fortsatt arbete.
Upprättande av samråd med regionala funktionshindersorganisationer har också
påbörjats.
Länsstyrelsen erbjuder praktikplatser eller lärlingsplatser för personer med
funktionsnedsättning.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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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
Vår bedömning är att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov för att det rättighetsbaserade
arbetssättet systematiskt tillämpas i all verksamhet. En förklaring kan vara att uppdraget
inte är tillräckligt förankrat i organisationen utan i stor utsträckning är avhängigt
nyckelpersoners intresse för och kunskap om uppdraget. Det resulterar i lägre
måluppfyllelse. Bristande förståelse för hur mänskliga rättigheter utgör ramen för all
offentlig verksamhet samt vad det innebär att arbeta rättighetsbaserat är också bidragande
faktorer till att vår bedömning att det föreligger ett utvecklingsbehov. Många insatser i syfte
att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt har
genomförts både internt och externt. Under 2019 kommer insatser genomföras i syfte att
öka förståelsen för uppdraget med fokus på metodutveckling och verktyg för att integrera 5
§ p 1–6. Erfarenhetsutbyte avseende metodutveckling pågår i länsstyrelsernas nationella
nätverk.
Sedan 2008 har Länsstyrelsen arbetat med en långsiktig strategi för att integrera de
mänskliga rättigheterna i samtliga verksamhetsområden. Arbetet utgår från Länsstyrelsens
interna handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet samt länsstyrelsernas metodstöd för ett
rättighetsbaserat arbetssätt. Arbetet med handlingsplanen redovisas i sin helhet vid
återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.14 om mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsen har genomfört omfattande kunskapshöjande insatser med utgångspunkt i det
rättighetsbaserade arbetssättet och med kopplingar till Agenda 2030, bland annat för
ledningsgruppen, avdelnings- och enhetschefer, Länsstyrelsens controllernätverk samt
medarbetare på avdelnings- och enhetsdagar. Sakkunniga i mänskliga rättigheter har utgjort
ett stöd i att introducera verktyg och kopplingar mellan olika verksamhetsområden och
olika rättigheter samt att sätta Länsstyrelsens verksamheter i relation till de globala målen.
Det rättighetsbaserade arbetssättet har fått en ökad spridning under 2018 och det finns flera
goda exempel. På naturvårdsavdelningen involveras barn och pedagoger genom samråd och
dialoger i samband med verksamhetsplanering och framtagande av nya utställningar i
naturummen.
Internt pågår ett utvecklingsarbete inom områden som social hänsyn vid upphandling, HRenhetens arbete med aktiva åtgärder, personalutbildningar samt myndighetens arbete med
Agenda 2030. Länsstyrelsens interna handlingsplan har uppdaterats under året och är nu
inne i en intern förankringsprocess (se vidare verksamhetsområde Mänskliga rättigheter
under rubriken Övrig verksamhet).

49

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

Bland väsentliga insatser som genomförts för att integrera ett rättighetsperspektiv i
verksamheten återfinns följande:
•

•

•

•
•
•

•

•

I arbetet med webbportalen informationsverige.se involveras fokusgrupper bestående av
asylsökande och nyanlända samt ensamkommande barn från olika språkgrupper och
med olika kön för att säkerställa inkludering, användbarhet och icke-diskriminering.
Informationsverige.se finns på tio språk och texterna är skrivna på klarspråk. Sociala
krav sattes på leverantören vid upphandling av översättningsbyrå. Utbildning ges till
alla översättare som arbetar för www.informationsverige.se, vilken innefattar klarspråk,
normkritisk granskning samt mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Landshövdingen bjöd in den romska och den samiska minoriteten till en middag på
länsresidenset. Den samiska middagen arrangerades i samverkan med Göteborgs
sameförening som bjöds in tillsammans med berörda företrädare för Göteborgs Stad och
Västra Götalandsregionen (VGR). Även den romska middagen arrangerades i
samverkan med målgruppen. Företrädare för Romano Center i Väst ingick i
arbetsgruppen och säkerställde att planeringen genomfördes med särskild hänsyn till
minoriteten.
Utställningen ”Pride under ytan” har visats på Naturum Kosterhavet och konceptet har
exporterats till bland annat Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och Naturhistoriska
i Göteborg. Utställningen uppmärksammades under EuroPride i Stockholm och
Göteborg.
Länsstyrelsen har genomfört interna utbildningsinsatser med fokus på rättighetsbaserat
arbetssätt och Agenda 2030 med ett flertal enheter och avdelningar.
Inför utlysning av §37 och 37a har mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat
arbetssätt funnits med i programmet för nätverksmöten med kommuner.
På internationella dagen för mänskliga rättigheter arrangerades en intern
lunchföreläsning för att uppmärksamma rätten att vara fri från våld med fokus på
sexuellt våld i konflikter.
Länsstyrelsen medfinansierade den nordiska konferensen Healing of memories, med
tema hur vi hanterar svåra minnen efter konflikter. Värd var Göteborgs Interreligiösa
Råd och Center. Den judiska och den samiska minoriteten fanns representerad i
programmet.
I årets bostadsmarknadsanalys som sprids till länets kommuner analyseras
boendesegregation och läget för utsatta grupper på bostadsmarknaden.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt

50

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

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
Vår bedömning är att många insatser genomförts i syfte att uppfylla det nationella
folkhälsomålet. Det finns dock ett utvecklingsbehov att i större utsträckning integrera
folkhälsa i Länsstyrelsens interna verksamhet och att på ett tydligare sätt lyfta upp folkhälsa
och jämlika livsvillkor som centralt för genomförandet av Agenda 2030. Länsstyrelsens
interna arbete med folkhälsa är en del av vår långsiktiga satsning på att integrera ett
rättighetsperspektiv utifrån de mänskliga rättigheterna inom samtliga verksamhetsområden.
Vi arbetar utifrån en handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.
Flera av Länsstyrelsens uppdrag grundar sig i folkhälsa och de folkhälsopolitiska målen
vilka utöver levnadsvanor och jämlik hälsa handlar om att det ska finnas förutsättningar för
en god hälsa. Med en jämlik hälsa åsyftas allas rätt till god hälsa och där ser vi att det finns
särskilda behov i länet. Det visar bland annat en betydelsefull kartläggning inom ANDTområdet (alkohol, narkotika, dopning, tobak) som Länsstyrelsen gjort om kommuners
ANDT-arbete kopplat till konsumtion. Kartläggningen visar att mindre kommuner har en
sämre skadeutveckling vad gäller alkohol och tobak. Faktorer som påverkar en negativ
skadeutveckling är en låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och en hög medelålder. Det
finns ett tydligt samband mellan faktorerna ovan och en negativ skadeutveckling gällande
konsumtion av alkohol, narkotika och tobak. Kartläggningen visar också att ett
förebyggande arbete har betydelse, det vill säga, små kommuner med väl fungerande
förebyggande arbete har en jämförelsevis bättre utveckling.
Bland de väsentliga insatser som genomförts inom området folkhälsa återfinns följande:
•

•

•
•

•
•

Länsstyrelsen har bidragit till det nationella folkhälsomålet om god och jämlik hälsa
genom en utbildningsdag om nyanländas rätt att få kunskap om hälsa, sexualitet och
jämställdhet. Utbildningsdagen samarrangerades med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).
Hälsofrämjande insatser har beviljats medel, bland annat inom idrott, kost och
nätverksskapande.
I sommarens stabsarbete togs folkhälsan upp som en viktig aspekt utifrån värmeböljan
och livsmedelsförsörjning.
Vi arbetar för att motverka ökad antibiotikaresistens genom våra kontroller av
läkemedel på gård och våra kontroller på djurhälsopersonal.
Vi arbetar med vägledning kring hälsoskyddstillsyn, dels inom Miljösamverkan Västra
Götaland där vi driver ett par projekt kopplat till hälsoskydd, och dels direkt från
Länsstyrelsen genom att samordna ett nätverk för inspektörer som arbetar med
hälsoskyddsfrågor.
Länsstyrelsen har blivit en rökfri arbetsplats.
Vi har givit kommunikationsstöd till kampanjen ”Hejdå alkoholskador”, bland annat i
samband med festivalen Way Out West.
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Måluppfyllelse:
☐Ej uppfyllt ☒Delvis uppfyllt ☐I hög grad uppfyllt ☐Helt uppfyllt

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

Övergripande kommentar av resultat
Länsstyrelsen har tillsammans med Västra Götalandsregionen hållit en workshop om
processtöd och implementering av den nationella livsmedelsstrategin på lokal nivå. Länets
49 kommuner var inbjudna och 25 kommuner deltog. I livsmedelsstrategin är ett av tre
strategiska områden regler och villkor. På workshoppen om regler och villkor belystes
bland annat vad vi kan göra för att underlätta för kommunerna i tillsynsprocessen samt vad
Länsstyrelsen och kommunerna tillsammans kan göra för att underlätta för företagarna.
Länsstyrelsen har varit pilotlän för ett utvecklingsprojekt på Jordbruksverket gällande
digital kontroll inom djurskydd. Även detta är ett exempel på hur man kan förenkla för
företag och säkerställa att kontroll sker på lika sätt inom hela landet.
Länsstyrelsen har deltagit i arbetet med att ta fram två e-tjänster för företag, anmälan om
ändring av miljöfarlig verksamhet och anmälan om driftstörning.
Vindbrukskollens kansli är placerat hos Länsstyrelsen och finansieras gemensamt av
länsstyrelserna och Energimyndigheten. Vindbrukskollen bidrar till att underlätta för
verksamhetsutövare att få en överblicksbild av planerad och befintlig vindkraft i Sverige, i
kombination med information om exempelvis riksintressen och vindhastigheter.
Vindbrukskollens e-tjänst möjliggör för olika roller att lägga in och uppdatera uppgifter om
vindkraftsprojekt. Vindbrukskollens kansli har uppdaterat uppgifter för mer än 6 500
vindkraftverk samt tillhandahållit support till besökare av e-tjänsten via telefon och mail. Vi
har även gjort en stor utvecklingsinsats och tagit fram och driftsatt ett helt nytt
användargränssnitt.
Totalt har 159 företag i Västra Götalands län besökts inom projektet ”Incitament för
energieffektivisering” (IEE) varav 32 besök har utförts av Länsstyrelsen. Utöver det har vi
stöttat kommunerna inför och i samband med deras besök.
I Energieffektiviseringsnätverken (EEnet) har 16 företag deltagit. Syftet med båda projekten
är att stötta små- och medelstora företag i arbetet med att energieffektivisera. Fokus är att
visa på systematiska och strukturerade arbetssätt som förenklar för och stärker företagen.
Projekten drivs av Energimyndigheten ihop med länsstyrelserna och en stor del av landets
kommuner.
För mer information om hur Länsstyrelsen arbetar med att förenkla för företag se
rapportering av regleringsbrevsuppdrag 3.54.
Sammanfattningsvis bedömer vi att målet om att verka för att förenkla för företag är delvis
uppfyllt
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8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

Övergripande kommentar av resultat
Insatser och bedömda effekter för uppgiften att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat beskrivs i rapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.15
Det regionala klimatanpassningsarbetet.

9. I sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

Övergripande kommentar av resultat
Nästan alla kommuner i länet bedömer att de har ett underskott på bostäder. Det är ett
underskott som ökat markant de senaste fem åren. Samtidigt är det glädjande att se att
bostadsbyggandet ökade till 7 200 bostäder under 2017. Preliminära siffror till och med
tredje kvartalet 2018 visar att antalet färdigställda bostäder under de tre första kvartalen
uppgår till 4 980, vilket är en liten ökning jämfört med samma period 2017. Antalet
påbörjade bostäder under samma period 2018 var 7 440, jämfört med 6 830 året innan.
Bostadsbyggandet ligger därmed på den högsta nivån sedan 1992 och nära den nivå som
Länsstyrelsen beräknat att bostadsbyggnadsbehovet uppgår till under de kommande tio
åren.
Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av kommunernas verktyg i arbetet med att tillgodose
behovet av bostäder och antalet kommuner som har antagna riktlinjer ökar i Västra
Götalands län. I nuläget har 46 av länets 49 kommuner riktlinjer för bostadsförsörjning,
varav 39 antagit dem under den senaste mandatperioden. Länsstyrelsen har varit aktiv i
rådgivningen när kommunerna tar fram riktlinjerna, både med kunskap om behoven av
bostadsbyggande för alla grupper och med metodstöd.
Länsstyrelsen arbetar även med handläggning av olika investeringsstöd som bidrar till
bostadsbyggande och hållbar utveckling. Intresset för investeringsstödet för byggande av
hyresrätter och studentbostäder har varit relativt stort. Beslut om stöd har fattats för 76
projekt med totalt 2 497 lägenheter. Utbetalning av stöd har gjorts till 48 projekt med totalt
1 259 lägenheter. Projekt som beviljats investeringsstöd är spridda över stora delar av länet
och finns i 39 av länets 49 kommuner.
Den långsiktiga bostadsförsörjningen ska syfta till att säkerställa att alla kan få en bostad
som motsvarar deras behov. Trots att det byggs mer än på länge i länet saknar många en
lämplig bostad och de med svag ekonomi och svaga kontaktnät har allt svårare att tillgodose
sina behov. Underskottet på bostäder bidrar även till ökad trångboddhet och segregation.
I nuläget är det främst höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark
som kommunerna upplever som de största hindren för bostadsbyggandet. Synen på vilka
faktorer som främst begränsar bostadsbyggandet varierar mellan olika delregioner i länet.
Det finns goda planmässiga förutsättningar för bostadsbyggandet och kommunernas
förväntningar på ett ökat bostadsbyggande de närmsta åren är höga. Samtidigt är
osäkerheten om den framtida utvecklingen av bostadsbyggandet stor och den långvariga
trenden med stigande priser på bostadsrätter och småhus har brutits.
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Bostadsbyggandet i länet ökar. Länsstyrelsen driver ett aktivt arbete för att informera om
bostadsbyggnadsbehovet, ge råd och stöd i planeringsprocesser för bostäder samt betala ut
investeringsstöd till nya hyresbostäder.
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
Vår bedömning är att vårt samlade arbete för miljömålen är ambitiöst och att det ger goda
resultat, till exempel våra omfattande insatser vid lansering av åtgärdsprogrammet och
kommunikation med kommuner och andra aktörer för att få med dem i arbetet. Samarbetet
med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen (VGR), vår interna organisering av
arbetet i en tvärgrupp, som på ett effektivt sätt samordnar och driver på, samt den draghjälp
som miljömålsarbetet får genom att vara en del av Agenda 2030 är faktorer som skapar
förutsättningar både nu och på sikt.
Med utgångspunkt i läget för miljömålen måste vi ändå konstatera att det delvis kommer att
krävas andra insatser både av oss och andra aktörer för att bidra till samhällsomställning,
exempelvis skarpare styrmedel inom vissa områden, innovationer och större inkludering av
målgrupper.

Årets bedömningar av generations- och miljömålen
Länsstyrelsen genomför tillsammans med Skogsstyrelsen och VGR årliga uppföljningar av
hur tillståndet ser ut inom miljöområdet. I arbetet ingår såväl uppdateringar av regionala
indikatorer för miljömålen som framtagande av en regional miljömålsbedömning. I den
omfattande arbetsprocessen har handläggare från alla avdelningar deltagit.
För att kunna visa på det viktigaste i varje bedömningstext publicerar vi kortversioner för
varje miljömål på vår webbplats.
Några viktiga resultat från den årliga bedömningen
Bedömningen visar att läget för miljökvalitetsmålen är kritiskt. Tolv mål bedöms inte kunna
nås till år 2020. Två av målen, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att
nås eller kommer delvis att kunna nås. Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020,
men bedömningen av trenden har övergått från positiv till neutral. De största utmaningarna
är kopplade till målen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt
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odlingslandskap.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen
Lansering och genomförande
Åtgärdsprogrammet för miljömålen lanserades externt i samverkan med Skogsstyrelsen och
VGR. På fyra delregionala träffar möttes 400 personer från kommunerna,
kommunalförbund, universitet och högskolor, skogsägare, organisationer med flera.

En omfattande kommunikation har därefter skett med kommuner och andra aktörer om
deras bidrag i genomförandet av programmet. Brev har skickats till aktörer som givits
möjlighet och uppmuntrats att skicka in åtaganden om vilka åtgärder i programmet de ska
arbeta med.
Eftersom Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och VGR ansvarar för att driva ett stort antal
åtgärder har vi haft möten för att stödja de personer hos oss som arbetar med åtgärderna.
Resultat så här långt
Ett kommunalförbund och 36 kommuner har gjort åtaganden och ytterligare åtta kommuner
är på gång. Fem kommuner har hittills inte svarat om åtaganden.

Tretton aktörer, till exempel högskolor, båtförbund, skogsföretag, föreningar, museer och
räddningstjänstförbund har gjort sina åtaganden. I vårt fortsatta arbete ska vi stödja dem och
inspirera till en ökad samverkan mellan olika aktörer. Vi behöver också jobba för att få med
fler.
Aktörernas arbete synliggörs på nationell åtgärdswebb
Åtgärdsprogrammet med aktörer och deras åtgärder har matats in på den nationella
åtgärdswebb som tagits fram nationellt på initiativ av RUS, Regional utveckling och
samverkan i miljömålssystemet. Vi inväntar nu att Åtgärdswebben görs publik för att kunna
synliggöra resultaten från den första uppföljningen som vi ska göra i början av nästa år.
Fyra utmaningar med miljömål och koppling till Agenda 2030
Åtgärdsprogrammet fastställdes 2017 och syftar till att öka takten i arbetet, stödja
prioriteringar och stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.
Vi har valt att fokusera på fyra utmaningar där vi tillsammans kan skapa bättre
förutsättningar för miljön: Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av
vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap samt God boendemiljö och
hållbar konsumtion.

Då miljömålen utgör den miljömässiga delen av de globala målen visualiserar vi hur
utmaningarna hänger samman med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt beskriver
åtgärdernas förväntade effekter ur såväl ett miljöperspektiv, som ett socialt och ekonomiskt
perspektiv.
Länsstyrelsen arbetar på bred front för att nå miljömålen. Ett axplock av pågående insatser
är medverkan av Klimatråd Västra Götaland under Almedalsveckan om ett nationellt
konsumtionsbaserat klimatmål, arbetet med en regional vattenförsörjningsplan med
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information om vilka vattenresurser som är viktiga att skydda för framtida generationer,
samt framtagandet av en regional handlingsplan för grön infrastruktur, vilken bland annat
ska vara ett underlag för samhällsplanering.

Stöd till kommuner och andra aktörer
Dialog och möten med kommunerna
För att höra hur vi kan underlätta för kommunerna i deras arbete med åtaganden i
åtgärdsprogrammet har vi ringt dem alla. Flera kommuner har bjudit in oss, och vi har till
exempel träffat kommunstyrelsen på Orust, Stenungssunds miljöavdelning och
förvaltningschefsgruppen i Tanum. De senare på temat Agenda 2030, med miljömålen som
exempel på uppdrag där Länsstyrelsen integrerat hållbarhetsmålen. Vid de tillfällen som vi
träffat politiker och chefsgrupper har ledningsgruppens representant med kommunansvar
varit med.

Västra Götalandsregionen kallar regelbundet samman till möten med miljörepresentanter
från kommunalförbunden och Länsstyrelsen. Utöver dessa gemensamma möten har vi också
träffat Göteborgsregionens kommunalförbund på ett möte med miljöchefer, Skaraborgs
kommunalförbund på nätverksmöte med miljöstrateger samt Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
Det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst håller i flera nätverk för kommuner,
och Länsstyrelsen har representanter i två av dessa. Vi har deltagit på fem träffar, bland
annat om hållbara samhällen, hållbar konsumtion och grön infrastruktur där vi också var
med och arrangerade.
Kommunikationsinsatser
Vi uppdaterar regelbundet ”Var finns pengarna? – sammanställning av stöd och
bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.

På webben har vi publicerat en miljömålsfilm i tre olika format som ska inspirera fler till att
vilja vara med och bidra med miljöinsatser i sina verksamheter. Vi satsar även på kortare
filmer hos markägare, skolor med flera som delar med sig av sina exempel på lösningar.
Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev för miljömålsarbetet. I fyra nummer har vi nått
kommuner, organisationer och universitet med nyheter. Andra aktörer skickar också in
exempel från sina verksamheter, vilket ger en bredd som kan intressera fler.
Agenda 2030
Miljömålen har utgjort utgångspunkt för det interna arbetet med att formulera strategiska
mål för Länsstyrelsens styrning utifrån Agenda 2030 från nästa år.

GAME (Gothenburg Action for Management of the Environment) är ett västsvenskt nätverk
som för samman företag med myndigheter, forskningsorganisationer och civilsamhället
med syfte att skapa förutsättningar för samverkan och innovationer kring hållbar utveckling
i regionen. GAME:s nya forum ”Agenda 2030 i Väst” ska stärka regionens genomförande
av de globala målen för hållbar utveckling. Nätverket är en viktig kanal för att nå näringsliv
och akademi om våra regionala miljömål. Länsstyrelsen har fattat beslut om att
delfinansiera verksamheten 2019 och därmed ingå i det styrande Finansiärsrådet.
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På GAME-dagen, som samlade över hundra deltagare från näringsliv, akademi,
organisationer och offentliga aktörer, medverkade Länsstyrelsen och informerade om vårt
Agenda 2030-arbete. Miljömålen var ett exempel på hur vi integrerar Agenda 2030 i vårt
dagliga arbete.
Medverkan i nationellt arbete
Genom vår samverkan med övriga länsstyrelser i RUS får vi bland annat del av information
och underlag som hjälper oss att stödja länets aktörer. Vi bidrar med en representant i
arbetsgruppen med särskilt ansvar för luft och transporter. I början av året deltog vi också i
arbetsgruppen som tagit fram Åtgärdswebben.

Ordföranden i vår Styrgrupp miljömål är representant för Miljönätverket i en nationell
arbetsgrupp för länsstyrelsernas Agenda 2030-arbete. Genom att ta fram gemensamma
underlag och föra dialog med till exempel Agenda 2030-delegationen blir arbetet för
länsstyrelserna mer effektivt.

Genomslag i samhällsplanering och tillväxtarbete
Samarbete med Västra Götalandsregionen
Vi samarbetar med VGR i bland annat åtgärdsprogrammet för miljömålen, årliga
bedömningar av miljömål samt i insatser och nätverk med kommuner, näringsliv, akademi
med flera.

Strategin och genomförandeplanen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” drivs
tillsammans av Länsstyrelsen och VGR.
Länsstyrelsen har haft dialog med VGR i deras uppdrag att ta fram en plan för hur miljö och
klimat kan stärkas och integreras i det regionala tillväxtarbetet.
Löpande stöd till kommunerna i planeringen
Vi stödjer löpande kommunernas samhällsplanering med underlag, vägledning, samråd och
regionala möten. Vi har också vid våra möten med kommunerna påmint om att de ska
arbeta med de regionala tilläggsmålen i den fysiska planeringen och vikten av att arbeta
strategiskt med miljömålen genom att exempelvis använda mål vid utvärdering av alternativ
i miljöbedömningsprocessen. Vi har även arbetat med internt handläggarstöd kring
miljömål i detaljplaner för att bättre kunna stödja kommuner. Länsstyrelsen bevakar
kontinuerligt hållbarhetsfrågor i sin samverkan med VGR, som är regionalt
tillväxtansvariga. Lanseringsträffarna för det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen
ersatte ordinarie delregionala träffar med kommuner om fysisk planering, varför många
samhällsplanerare och såväl politiker som tjänstemän deltog.
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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
Geografiskt områdesansvar
Länsstyrelsen är inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan
regionala aktörer, såsom kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån.
Samordning och inriktning sker före, under och efter samhällsstörningar. Länsstyrelserna
har i samverkan med länets regionala råd för samhällsskydd och beredskap tagit fram ett
aktörsgemensamt ramverk som reglerar vad vi samordnar och hur regionala aktörer
samordnar sig inom länet. Länsstyrelsen har arbetat med att implementera de nationella
gemensamma grunderna för samverkan och ledning i länet. Framtagandet av ramverket är
en del av detta. Länsstyrelsen har dessutom tillsammans med regionala aktörer arbetat fram
planer för större händelser, som till exempel attentat i publik miljö. Länsstyrelsen har
genom framför allt kunskapshöjande insatser stöttat regionala aktörer i uppbyggnaden av
det civila försvaret.
Rekommendation skyfall
Länsstyrelsen har tagit fram underlag för att stödja kommunerna i sitt arbete, exempelvis ett
planeringsunderlag för kommunerna i form av rekommendationer för hur de behöver
hantera risken för översvämning till följd av skyfall i den fysiska planeringen. Genom detta
har Länsstyrelsen skapat förutsättningar för att minska sårbarheten i länet som sannolikt
kommer att drabbas av ökad nederbörd i framtiden till följd av klimatförändringar.
Övningar
Länsstyrelsen har också utvecklat en god förmåga att minska sårbarheten i länet genom att
öva tillsammans med regionala aktörer. Ett exempel på det är våra kvartalsövningar där vi
övar olika scenarier i befintlig teknisk miljö. Ett annat exempel är våra utbildningar och
övningar för personal inom räddninsgtjänst, sjukvård och polis som hålls för att stärka
förmågan att samverka och agera vid en CBRNE-händelse (chemical, biological,
radiological, nuclear and explosive).
Stärkt förmåga
Länsstyrelsen har även genomfört flera åtgärder för att stärka sin egen förmåga att hantera
myndighetens uppgifter under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Risk- och
sårbarhetsanalysen har omarbetats för att den ska utgöra ett bättre beslutsunderlag för
myndighetens ledning. Analysen beskriver nu på ett tydligare sätt Länsstyrelsens
samhällsviktiga verksamhet, sårbarheter och förslag till åtgärder. Vi har utökat
bemanningen i krisledningsorganisationen och stärkt samverkan med andra länsstyrelser för
att kunna stötta varandra vid samhällsstörningar.
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Krisledningsorganisation aktiverad
Länsstyrelsens krisledningsorganisation har varit aktiverad vid flera tillfällen, bland annat
vid valet, sommarens värme och torka och militärövningen Trident Juncture. Vi har
genomfört en intern stabsövning med terrortema och deltar i de regionala arbeten som
genomförs. Erfarenheterna från inträffade samhällsstörningar samlades och dokumenterades
vid den årliga revideringen av krisledningsplanen.
Information om civilt försvar
Länsstyrelsen har fortsatt informationsarbetet till kommunerna om civilt försvar. I det ingår
introduktion kring gällande försvarsbeslut, hot- och riskbilder (FOI typfall), referens till
vissa lagar för höjd beredskap och orientering om Länsstyrelsens stöd. Målgruppen har
utgjorts av kommunstyrelsens politiker och kommunens ledningsgrupp med tjänstemän.
Totalt har cirka 35 av länets 49 kommuner besökts. Länsstyrelsen har medverkat med
motsvarande informationspaket till länets räddningstjänster och nätverk av exempelvis
kommunchefer och säkerhetssamordnare. Länsstyrelsen har medverkat med stöd i
ledningsövningar mellan kommunledningar och hemvärnsbataljoner.

Länsstyrelsen har initierat och modererat en kunskapsdag om livsmedelsberedskap med
regionala aktörer där även Livsmedelsverket medverkat. Försvarsmakten (Västra
militärregionen) deltog, och frågan om försörjningsstöd till Försvarsmakten berördes.
Säkerhetsskydd
Länsstyrelsen har utbildat länets kommuner i säkerhetsskydd. Västra Götaland är ett av
pilotlänen för länsstyrelsegemensamt utvecklat filkryptosystem (hemlig/begränsad hemlig
nivå). Systemet kommer inledningsvis att fördelas till kommuner och andra utvalda aktörer.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att detta är en god start och att utökade insatser
behövs för att kunna möta de höga kraven på sekretess.
Planering för alternativ ledningsplats
Tillsammans med andra aktörer har Länsstyrelsen påbörjat planeringen av ledningsplats(er)
i relation till höjd beredskap. Arbetet avser både alternativ respektive skyddad plats.
Länsstyrelsen har under året utverkat alternativa ledningsplatser.
Översyn av författningar
Länsstyrelsen har samarbetat med landets övriga länsstyrelser kring den översyn av
tillämpbarhet, ansvarsförhållanden och eventuella ändringsbehov i författningar på
totalförsvarsområdet som uppdragits genom respektive myndighets regleringsbrev.
Resultatet av översynen visar på flera områden där förändringar och förtydliganden är
önskvärda från lagstiftarens sida då organisationsförändringar inom staten, och även
allmänna samhällsförändringar, påverkar tolkning och tillämpbarhet av gällande lag och
förordning.
Samarbete med näringslivet
Inledande kontakt har tagits med branschorganisation Svenskt Näringsliv regionalt. Svenskt
Näringsliv anser att civilt försvar är en fråga för deras centrala nivå, men regionalt saknar
organisationen styrning från central nivå. Länsstyrelsen har samverkat med representanter
för näringslivet inför enskilda aktiviteter. Bland annat deltog livsmedelsföretag vid
kunskapsdagen om livsmedelsberedskap.
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Råd och stödaktiviteter för kommunal räddningstjänst.
Vi har genomfört seminariet Skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik för förebyggande
räddningstjänst. Deltagandet var brett med representanter från 14 av 19 räddningstjänster.
Det som togs upp var arbetet med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
handbok Skäligt brandskydd. Kommunerna följer handboken i större utsträckning än vad
som kan uttolkas från MSB:s årsuppföljning. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna har
gjort en gemensam tolkning av hur årsuppföljningen ska fyllas i för att ge en rättvisare bild
över det arbetssätt som används ute i kommunerna.

Med det breda deltagandet från länets räddningstjänster har vi analyserat de befintliga
handlingsprogrammen utifrån metodstöd som tagits fram av MSB. Analysen visar att
handlingsprogrammen behöver utvecklas som styrande dokument. Med detta som bakgrund
har vi genomfört två omgångar med råd- och stödaktiviteter.
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor var planerad att börja i höst, men sommarens
väder och stabs- och utvärderingsarbete har förskjutit planeringen med två månader. Ett
tillsynstema är skapat med fokus på preciserade skyldigheter för operativ räddningstjänst
med tillägg att särskilt följa upp att kommunerna följer det arbetssätt som beskrivs i MSB:s
handbok för skäligt brandskydd. Vi har gjort detta tillägg då det vid MSB:s tillsyn över
Länsstyrelsen tydligt framkom att detta var särskilt prioriterat.
Dricksvattenplanen och dammar
För att stärka länets beredskap har vi fortsatt att utveckla den regionala dricksvattenplanen
och påskyndat arbetet med att planera strategiskt för vatten och avlopp genom att utlysa
extra LOVA-medel för kommuner som saknar strategiska VA-planer. Vi har utfört
egeninitierad tillsyn av vattenuttag vid kommunala vattentäkter och ökat mängden tillsyn av
andra vattenuttag. Vi har bevakat vattenläget i länet och kommunicerat en uppdaterad
lägesbild under sommarens torka. Vår granskning och tillsyn av dammsäkerhet har lett till
att säkerhetshöjande åtgärder vidtagits.
Resultatbedömning

Länsstyrelsens samlade bedömning utifrån att vi följer upp kommunernas
krisberedskap, gör tillsyn och rådgivning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO),
arbetar med riskhänsyn i fysisk planering och stödjer kommuner och landsting med
olika verktyg för risk- och sårbarhetsanalys (RSA), klimatanpassning, CBRNE,
utbildning och övning, civilt försvar och informationsdelning är att vi lever upp till de
förväntningar och de krav som ställs på oss. Bedömningen av resultatet är utmärkt.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt
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Övrig verksamhet
Övrig förvaltning
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Från den 1 januari 2019 kommer Lotteriinspektionen att ta över länsstyrelsernas uppdrag
som tillståndsmyndighet för vissa bingospel. Vi har samverkat med Lotteriinspektionen för
att göra verksamhetsövergången så enkel som möjligt för de som söker tillstånd för
bingospel. Samverkansarbetet har drivits av vår Länsstyrelse med medverkan från alla
berörda länsstyrelser. Vi gav Lotteriinspektionen möjlighet att få mer förberedelsetid för
övertagandet genom att länsstyrelserna åtog sig att hantera alla ansökningar fram till den 1
november. För att säkra att beslut meddelas före årsskiftet gjorde vi en resurssatsning tidigt
under hösten. Det gav goda resultat då vi meddelade beslut i alla ansökningsärenden som
kom in före den 1 november.
Ärendegruppen kameratillstånd, anmälningar och tillsyn av kameraövervakning har
överlämnats till Datainspektionen. Inför överlämnandet har Länsstyrelsen i nationell
samverkan bidragit till en enkel övergång genom bland annat samtal med regeringskansliet
och Datainspektionen samt information till allmänheten.
Inom vårt uppdrag att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism genomförde vi
en omfattande analys av verksamheten i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 3.10. Vi
redovisade uppdraget i juni och pekade då på flera olika områden som behöver utredas och
förbättras.
Det som tillkommit under året och som har tagit mycket mer tid i anspråk än vi beräknade
är den nya samordningsfunktionen för arbetet med att motverka penningtvätt och
finansiering av terrorism. Vi har deltagit aktivt i styrgruppen och arbetsgrupperna. På grund
av prioriteringar har uppdraget inte kunnat utföras fullt ut.
Inom området jakt har vi gjort kompetenshöjande åtgärder genom att
älgförvaltningsgrupperna och viltförvaltningsdelegationen har vidareutbildats i ämnet
viltförvaltning. Vi har meddelat ett förnyat kustomfattande beslut om skyddsjakt på skarv
samt förnyat den treåriga föreskriften om tillåtande av jakt på allmänt vatten. Vi har även
tagit fram en ny länsmålsättning för förvaltningen av kronhjort. Vi har satsat särskilt på
frågan om illegal jakt samt handläggningen av den del av rovdjursavvisande stängsel som
finansieras med landsbygdsprogrammet.
Det har skett en ökning av både konkurser och rekonstruktioner under året. Utbetalningarna
uppgick till 256 mnkr till 3 706 personer. Under 2017 betalade vi ut totalt 202 mnkr till
3 088 personer. Handläggningsmålet för lönegarantiärenden är att 90 procent av alla
ärenden ska handläggas inom fem arbetsdagar. Handläggningstiden för året uppgår till 98
procent vilket är ett väldigt fint resultat och som till stor del beror på att vi har
implementerat ett nytt modernt handläggningsstöd som effektiviserat handläggningen.
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 20*-21* exkl. 201*) 1

2018

Årsarbetskrafter män

2017

2016

8

10

10

21

22

22

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

31 428

33 642

31 910

Antal ärenden, inkomna och upprättade

14 601

14 090

14 443

Antal beslutade ärenden

15 073

14 411

14 072

35

8

1

258 386

203 263

532 817

Årsarbetskrafter kvinnor

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)
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
En del av verksamhetskostnaderna har, med anledning av de allmänna valen lagts på
valanslaget. Verksamheten med kameraövervakning har flyttats till Datainspektionen under
sommaren vilket är en förklaring till de minska kostnaderna och årsarbetskrafterna. Fortsatt
arbete med arbetsformer ger goda resultat när vi avgör fler ärenden än vad som kommer in.
De ärenden som är äldre än två år avser ärenden om deponering av arrendeavgift och hyra
enligt 8 resp. 12 kap. jordabalken samt nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning
av pengar hos myndighet. Den kategorin av ärenden pågår under en längre tid.
Samlad bedömning av resultat och/eller måluppfyllelse
Den särskilda resurssatsningen vi gjorde under hösten för att fullgöra vår roll som
tillståndsmyndighet för bingospel föll väl ut och resultatet får anses vara utmärkt. Även
inom ärendegruppen kameraövervakning gav den extra resurssatsningen utmärkt resultat
inför överlämningen av verksamheten till Datainspektionen.
Resultatet för verksamheten inom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
får anses varar gott under de ekonomiska förutsättningar vi har. Vi bedömer att det arbete vi
har avsatt för samordningsfunktionen bidrar till ett utmärkt resultat då det ger oss själva och
de andra tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar för mer enhetliga och effektiva
tillsynsinsatser.
Inom jaktverksamheten är vår uppfattning att området sammanfattningsvis har en
måluppfyllelse som i hög grad är uppfyllt.
Resultatet inom ärendegruppen lönegaranti får anses vara utmärkt.
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Trafikföreskrifter
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Handläggningstiderna inom ärendegruppen har kortats. Länsstyrelsen har satsat på
kunskapsöverföring efter personalomsättning, liksom fler handläggare med flera
arbetsuppgifter och ett ständigt utvecklande av arbetsformerna. Ärendena kan därför
hanteras på ett mer effektivt och mindre sårbart sätt. En extra genomlysning har gjorts inom
gruppen för överklagade parkeringstillstånd där handläggning och beslut nu är mer
rättssäkra. Länsstyrelsen bidrar med erfarenheterna nationellt. I det nationella
samverkansarbetet har också en utredning inletts beträffande enskildas möjligheter att
begära ändring av trafikföreskrifter. Vi har även tagit fram ett nationellt stöd för
handläggningen av ärenden om tillstånd till reklamskyltar.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 25*)

2018

2017

Årsarbetskrafter män

1

1

0

Årsarbetskrafter kvinnor

2

2

2

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2016

2 089

2 423

2 320

Antal ärenden, inkomna och upprättade

655

746

821

Antal beslutade ärenden

611

785

831

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år

1

0

0

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)

0

0

0

Kommentarer till tabellen
Trafikverket genomförde 2010 en övergripande omskrivning av lokala trafikföreskrifter,
vilket innebar en stor ökning av ärenden för oss. Därefter har ärendeinflödet från
Trafikverket minskat kontinuerligt, vilket kan ses i siffrorna 2016–2018.
Samlad bedömning av resultat och/eller måluppfyllelse
Vi bedömer att vi har höjt nivån såväl när det gäller rättssäkerhet som arbetssätt inom hela
ärendegruppen. Resultatet är mycket gott.
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Nationella minoriteter
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Länsstyrelsen har genomfört interna och externa insatser inom de tre minoritetspolitiska
delområdena: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och
kulturell identitet.
Länsstyrelsen har fördjupat samverkan med regionala aktörer i arbetet med att genomföra
uppdraget nationella minoriteter, det vill säga Västra Götalandsregion, länets kommuner
samt de nationella minoriteterna. Omfattande samverkan pågår mellan Länsstyrelsen,
Västra Götalandsregionen och representanter för de nationella minoriteterna avseende
samråd, gemensamma insatser för att uppmärksamma minnesdagar samt kompetenshöjande
insatser (internt och externt).
För Länsstyrelsens del har det inneburit ett mer strategiskt arbetssätt där större insatser
planerats tillsammans med berörda aktörer, såsom Västra Götalandsregionen, Sverigefinska
Riksförbundet, Judiska församlingen, Romano Center i Väst, Göteborgs Stad/Levande
historia, Trollhättans Stad med flera, i form av arbetsgrupper. Det har resulterat i att
insatserna nått ut till fler samt att Länsstyrelsen utökat sitt kontaktnät till flera minoriteter
som Länsstyrelsen inte haft egna dialoger med tidigare. De nationella minoriteterna har i
större utsträckning vänt sig till Länsstyrelsen under året med förslag på gemensamma
samverkansinsatser. I planeringen av flera insatser har representanter för det unga
civilsamhället deltagit i arbetsgrupper. De har stärkt ungdomsperspektivet och specifikt lyft
frågor om reell egenmakt, vikten av det demokratiska samtalet samt revitaliseringen av
minoritetsspråken. Dessa frågor såväl som ungdomars delaktighet är centrala i Agenda
2030.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 81*)1

2018

2017

Årsarbetskrafter män

0

0

0

Årsarbetskrafter kvinnor

0

0

0
246

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

2016

670

312

Antal ärenden, inkomna och upprättade

1

1

0

Antal beslutade ärenden

1

0

0

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
Omfattningen på insatserna inom Nationella minoriteter har inneburit att mer resurser lagts
på området jämfört med föregående år.
Samlad bedömning av resultat och/eller måluppfyllelse
Vår bedömning är, trots att många insatser och aktiviteter genomförts inom ramen för
uppdraget om nationella minoriteter, att det finns ett utvecklingsbehov. En utmaning är att
nationella minoriteters rättigheter i större utsträckning integreras i Länsstyrelsens
kärnverksamhet vilket blir ett utvecklingsområde för 2019. En skärpt minoritetspolitik
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trädde i kraft 1 januari 2019 vilket kräver att Länsstyrelsen ytterligare stärker och
samordnar arbetet utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Insatser
planeras för att öka kännedomen om politikområdet internt samt om enskilda nationella
minoriteters rättigheter och roll i vår historia. Uppdraget har bäring på bland annat
inkludering, egenmakt och ickediskriminering som är ledord i arbetet med Agenda 2030.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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Mänskliga rättigheter
Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader
Länsstyrelsens interna handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet
Sedan 2014 arbetar vi utifrån en handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet som utgör en
plattform för arbetet med integrering av mänskliga rättigheter i myndighetens interna
verksamhet.

Handlingsplanen, som utgår från samtliga uppdrag som har en koppling till mänskliga
rättigheter har reviderats under 2018 och ett utvecklingsarbete för att förankra den pågår.
Detta påverkar årets resultatuppföljning då handlingsplanens indikatorer och nyckeltal ses
över och därför saknas statistik för hela året.
Mänskliga rättigheter – en baskompetens på Länsstyrelsen
Mänskliga rättigheter är en av Länsstyrelsens sex baskompetenser. Målet är att samtliga
medarbetare ska ha kunskap om rättighetsbaserat arbetssätt, vilket enligt vår definition
innebär kunskap och färdighet i centrala regler för individers fri- och rättigheter, kunskap
om tjänstemannens ansvar, agerande och bemötande samt kunskap att belysa, analysera och
beakta de mänskliga rättigheterna i det egna arbetet. För att säkerställa att samtliga anställda
har denna baskompetens ingår en halvdagsutbildning om ett rättighetsbaserat arbetssätt i
Länsstyrelsens introduktionsutbildning. Länsstyrelsens digitala webbutbildning har varit
vilande sedan i juni och kommer att ersättas av den webbutbildning som Uppsala universitet
erbjuder offentlighetsanställda.

Samtliga avdelningar har i den årliga uppföljningen rapporterat arbete med samtliga
sektorsövergripande uppgifter, se rapportering av 5 § p 1–6 länsstyrelseinstruktionen. Se
även redovisning och bedömning av regleringsbrevsuppdrag 1.14 om mänskliga rättigheter.
Volymer och kostnader (Avser verksamhet 82*)1
Årsarbetskrafter män
Årsarbetskrafter kvinnor

2018

2017

2016

1

0

1

4

3

3

5 479

3 935

3 121

Antal ärenden, inkomna och upprättade

25

27

41

Antal beslutade ärenden

23

26

30

5

0

1

16 854

16 629

15 489

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år
Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)
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 mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för åren 2016–2017 är omräknade jämfört med
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016–2017.

Kommentarer till tabellen
Omfattningen på insatserna inom Mänskliga rättigheter har inneburit att mer resurser lagts
på området i jämförelse med 2017. Främst med anledning av arbetet med att revidera ovan
nämnd handlingsplan.
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Samlad bedömning av resultat
Vår bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov för en systematisk tillämpning av ett
rättighetsbaserat arbetssätt i Länsstyrelsens verksamheter. Under 2018 påbörjades arbetet
med att ta fram en ny styrmodell utifrån Agenda 2030 där ett utvecklingsområde är att
integrera mänskliga rättigheter i modellen. Länsstyrelsens interna handlingsplan utgör ett
viktigt stöd i arbetet med Agenda 2030 liksom länsstyrelsernas metodstöd för ett
rättighetsbaserat arbetssätt. En arbetsgrupp har skapats för att förankra arbetet med
handlingsplanen internt på Länsstyrelsen. Ett utvecklingsarbete pågår inom områden som
social hänsyn vid upphandling, HR-enhetens arbete med aktiva åtgärder,
personalutbildningar samt myndighetens arbete med Agenda 2030.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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Intern styrning och kontroll
Processen på Länsstyrelsen för intern styrning och kontroll omfattar momenten att upprätta
riskanalys inklusive riskvärdering, planera och genomföra åtgärder samt att regelbundet
följa upp och dokumentera arbetet.

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

Länsstyrelsens ansvarsmodell
Ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll följer ansvarsfördelningen för övriga
styrfrågor. Chefernas ansvar omfattar således även den interna styrningen och kontrollen
inom deras områden. För att skapa ett enhetligt arbetssätt finns riktlinjer som beskriver
arbetet med intern styrning och kontroll. De olika momenten som framgår av förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll ska vara en integrerad del i planering och
uppföljning av vår verksamhet.
Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll
Länsstyrelsen genomför riskanalyser på både myndighets- och avdelningsnivå.
Myndighetens riskanalys genomförs årligen, och med utgångspunkt i vår ledningsgrupps
värdering beslutade länsledningen om fem myndighetsgemensamma risker för året.
Riskerna ingår i myndighetens verksamhetsplan och hanteras genom aktiviteter på
avdelningsnivå.
Uppföljning, bedömning och dokumentation
Risker och åtgärder har följts upp i tertialuppföljningarna på myndighets- och
avdelningsnivå. Avdelningarnas rapportering är underlag för den samlade uppföljningen
och bedömningen.
Bedömningsgrunder
Underlag för landshövdingens årliga bedömning av den interna styrningen och kontrollen är
bland annat avdelningschefernas bedömningar. Samtliga avdelningschefer bedömer att den
interna styrningen och kontrollen för året är betryggande inom deras respektive avdelningar.
För att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll kan Länsstyrelsens
internrevision lämna förslag till åtgärder. Internrevisionens granskningar har inte visat på
några väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Landshövdingen har i sina
beslut följt internrevisionens rekommendationer när det gäller förslag till förbättringar.
Riksrevisionens granskningar är ett viktigt underlag för att analysera, utvärdera och löpande
förbättra myndighetens interna styrning och kontroll. Vid den löpande granskningen under
året har inte några brister rapporterats när det gäller vårt arbete med förordningen om intern
styrning och kontroll.
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Året i siffror i enlighet med regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ
Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr
VÄS-kod
20–21,
exkl. 2011)
2011)

Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet

2018

Övrig förvaltning

24 379

2017
26 093

2016
24 576

Allmänna val

21 712

675

181

25

Trafikföreskrifter m.m.

1 576

1 827

1 738

28

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor

36 783

29 875

28 328

30

Regional tillväxt

556

443

723

34

Infrastrukturplanering

3 149

3 584

3 330

40

Hållbar samhällsplanering och boende

36 418

33 197

28 523

41

Stöd till boende

8 833

3 143

1 434

42

Energi och klimat

14 496

11 944

8 216

43

Kulturmiljö

17 124

14 654

15 289

45

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar

27 129

19 882

22 139

50

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd

37 578

41 765

37 760

51

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

93 855

86 500

89 303

52

Prövning och tillsyn för skydd av naturen

9 218

8 834

8 184

53

Vattenverksamhet

40 392

35 133

31 214

54

Mineral- och torvfyndigheter

55

Miljöfarlig verksamhet

56

Övrigt miljö- och hälsoskydd

57

Förorenade områden, efterbehandling

58

Restaurering

3 751

2 642

2 498

60

Lantbruk och landsbygd

75 654

72 544

78 521

61

Rennäring m.m. (enbart Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens läns)

0

0

0

62

Fiske

10 111

7 901

7 978

70

Folkhälsa

9 458

9 272

5 764

80

Jämställdhet

8 140

7 649

6 793

81

Nationella minoriteter

507

237

186

16

38

83

22 418

18 528

19 047

1 471

1 759

1 590

13 500

11 203

9 063

82

Mänskliga rättigheter

4 193

3 120

2 392

85

Integration

19 510

21 477

11 272

Summa produktion

541 928

473 919

446 124

10

Myndighetsövergripande verksamhet

28 503

24 341

23 508

11

Administration och intern service

132 671

119 482

114 793

Summa verksamhetskostnader exklusive resurssamverkan

703 102

617 743

584 425

Resurssamverkan2)

244 099

227 068

224 422

Totalsumma verksamhetens kostnader enligt
resultaträkning3)

947 201

844 811

808 847

99

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).
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3)

Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar.

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr
Verksamhetens kostnader ökar med cirka 102 mnkr i jämförelse med 2017.
Kostnadsökningar finns inom flera sakområden och en ökning finns också inom
administration och intern service. Större skillnader kommenteras nedan.
Administration och intern service (VÄS 11)
Ökningen avser främst på en bokföringsteknisk förändring avseende IT kostnader. Denna
var tidigare fördelad på flera olika verksamhetskoder. Ökningen avser även ökade ITkostnader på Länsstyrelsen till följd av att vi blivit fler medarbetare.
Allmänna val (VÄS 201)
De ökade kostnaderna är direkt hänförliga till genomförandet av valen till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige. Kostnaden avser såväl arbete utfört av intern personal
såväl som tillfälligt anställd extern personal.
Livsmedelskontroll (VÄS 28)
Kostnaderna har ökat främst beroende på att länsstyrelserna övertog arbetsuppgifter från
Polisen 1 juni 2018 inom omhändertagande av djur samt tillsyn av hund och katt. Även
förarbetet innan övertagandet har tagit ökade resurser i anspråk. Länsstyrelserna fick även
ytterligare medel för djurrelaterade frågor som också bidrog till ökningen.
Stöd till boende (VÄS 41)
Verksamhetskostnaderna har ökat väsentligt på grund av arbetet med investeringsstöden för
solel och bostäder. Administrativa medel har tillförts Länsstyrelsen för att handlägga den
mycket kraftigt ökade ärendeinströmningen.
Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (VÄS 45*)
De ökade verksamhetskostnaderna beror till stor del på kostnader för brandflyget, i och med
sommarens bränder, samt för miljötillsyn.
Vattenverksamhet (VÄS 53)
Verksamhetens kostnader ökar med cirka 5 mnkr i jämförelse med 2017. Ökningen
förklaras av ett ökat antal årsarbetskrafter som rekryterats sedan 2017. Ökningen har i
huvudsak skett för att tillgodose samhällets ökade behov av tillsyn inom till exempel
miljöanpassad tillsyn vattenkraft, dammsäkerhet och dricksvattentillsyn.
Miljöfarlig verksamhet (VÄS 55)
I budgeten för 2018 fick Länsstyrelsen ett tillskott av medel för miljötillsyn vilket ledde till
flera nyanställningar. Antal årsarbetskrafter inom området har ökat med drygt tre stycken.
Inom verksamhet Miljöfarlig verksamhet innebär detta att av de ökade kostnaderna har
cirka 3 300 tkr har använts till lönekostnader för tillsyn och prövning av miljöfarlig
verksamhet både för handläggning och juriststöd.
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2018
VÄSKOD
20–21,
exkl.
2011)
2011)

Sakområden och
myndighetsövergripande
verksamhet

Kostnader exkl
OH

OH-kostnader

Kostnader inkl OH

Tkr

%

Tkr

%

Tkr

%

Övrig förvaltning

24 379

3,47%

7 049

5,42%

31 428

4,68%

Allmänna val

21 712

3,09%

5 451

4,19%

27 163

4,04%

25

Trafikföreskrifter m.m.

1 576

0,22%

513

0,39%

2 089

0,31%

28

Livsmedelskontroll, djurskydd
och allmänna veterinära frågor

36 783

5,23%

10 595

8,14%

47 378

7,05%

30

Regional tillväxt

556

0,08%

150

0,12%

706

0,11%

34

Infrastrukturplanering

3 149

0,45%

954

0,73%

4 103

0,61%

40

Hållbar samhällsplanering och
boende

36 418

5,18%

11 012

8,46%

47 430

7,06%

41

Stöd till boende

8 833

1,26%

2 789

2,14%

11 622

1,73%

42

Energi och klimat

14 496

2,06%

3 154

2,42%

17 650

2,63%

43

Kulturmiljö

17 124

2,44%

3 833

2,94%

20 958

3,12%

45

Skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar

27 129

3,86%

5 459

4,19%

32 588

4,85%

50

Övergripande och gemensamt
för naturvård och miljöskydd

37 578

5,34%

8 644

6,64%

46 222

6,88%

51

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

93 855

13,35%

12 898

9,91%

106 753

15,88%

52

Prövning och tillsyn för skydd av
naturen

9 218

1,31%

2 897

2,23%

12 115

1,80%

53

Vattenverksamhet

40 392

5,74%

11 803

9,07%

52 195

7,77%

54

Mineral- och torvfyndigheter

16

0,00%

5

0,00%

21

0,00%

55

Miljöfarlig verksamhet

22 418

3,19%

6 803

5,23%

29 221

4,35%

56

Övrigt miljö- och hälsoskydd

1 471

0,21%

467

0,36%

1 938

0,29%

57

Förorenade områden,
efterbehandling

13 500

1,92%

2 007

1,54%

15 507

2,31%

58

Restaurering

3 751

0,53%

568

0,44%

4 319

0,64%

60

Lantbruk och landsbygd

75 654

10,76%

20 736

15,93%

96 390

14,34%

61

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

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

10 111

1,44%

2 632

2,02%

12 743

1,90%

62

Fiske

70

Folkhälsa

9 458

1,35%

2 301

1,77%

11 758

1,75%

80

Jämställdhet

8 140

1,16%

1 653

1,27%

9 793

1,46%

81

Nationella minoriteter

507

0,07%

164

0,13%

670

0,10%

82

Mänskliga rättigheter

4 193

0,60%

1 286

0,99%

5 479

0,82%

85

Integration

19 510

2,77%

4 346

3,34%

23 856

3,55%

130 168

100,00%

672 097

100,00%

672 097

100,00%

Summa produktion

541 928

77,08%

10

Myndighetsövergripande
verksamhet

28 503

4,05%

11

Administration och intern service

132 671

18,87%

Summa verksamhets-

703 102

100,00%
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VÄSKOD

Sakområden och
myndighetsövergripande
verksamhet

Kostnader exkl
OH
Tkr

%

OH-kostnader
Tkr

%

Kostnader inkl OH
Tkr

%

kostnader exklusive
resurssamverkan
99

Resurssamverkan2)

244 099

Totalsumma verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkningen3)

947 201

31 005

275 104
947 201

Myndighetsövergripande, adm
och intern service uppdelat på:4)
Nivå 1 (113–115)

91 229

22,88%

Nivå 2 (110–112, 116–119)

41 442

10,40%

Nivå 3 (100–109)

28 503

7,15%

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

398 650

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 ska 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 ska visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 4).

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2018
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Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018
VÄSkod

Sakområden och
myndighetsövergripande verksamhet

2018

2017

2016

totalt

varav kvinnor

20-21,
exkl.
2011)

varav män

totalt

totalt

Övrig förvaltning

28,73

20,54

8,19

31,44

31,73

2011)

Allmänna val

10,66

6,01

4,65

0,84

0,27

25
28

Trafikföreskrifter m.m.

2,33

1,87

0,47

2,61

2,56

Livsmedelskontroll,
djurskydd och allmänna veterinära frågor

47,24

38,36

8,88

40,16

38,86

30
34

Regional tillväxt

0,64

0,64

0,00

0,51

0,63

Infrastrukturplanering

4,14

3,01

1,13

4,75

4,53

40

Hållbar samhällsplanering och boende

44,36

27,79

16,57

40,11

37,44

41

Stöd till boende

12,56

8,19

4,37

4,08

2,33

42

Energi och klimat

13,91

8,62

5,29

14,32

9,74

43

Kulturmiljö

16,80

9,44

7,36

17,06

18,31

45

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar

19,92

12,01

7,91

17,16

19,94

50

Övergripande och gemensamt
för naturvård och miljöskydd

34,94

26,44

8,50

33,72

30,73

51

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

59,38

28,79

30,58

59,28

59,95

52

Prövning och tillsyn för skydd av naturen

13,21

7,46

5,75

13,14

12,67

53

Vattenverksamhet

49,42

32,01

17,41

44,10

41,00

54

Mineral- och torvfyndigheter

0,02

0,00

0,02

0,06

0,11

55

Miljöfarlig verksamhet

26,42

18,86

7,56

23,28

25,21

56

Övrigt miljö- och hälsoskydd

2,10

1,57

0,53

1,85

2,15

57

Förorenade områden, efterbehandling

7,89

3,61

4,27

8,13

7,64

58

Restaurering

2,39

0,82

1,56

1,77

1,69

60

Lantbruk och landsbygd

94,04

68,77

25,27

93,30

102,87

61

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Fiske

11,46

3,71

7,75

9,93

10,53

70

Folkhälsa

8,60

4,57

4,03

8,14

5,62

80

Jämställdhet

5,37

4,64

0,73

5,61

5,76

81

Nationella minoriteter

0,73

0,41

0,32

0,42

0,27

82

Mänskliga rättigheter

4,65

3,54

1,11

3,31

3,30

85

Integration

18,29

11,61

6,68

17,59

11,15

Summa produktion

540,19

353,28

186,90

496,66

486,97

10

Myndighetsövergripande verksamhet

24,18

12,69

11,49

21,12

21,15

11

Administration och intern service

60,13

46,94

13,19

61,24

61,55

Summa årsarbetskrafter exkl. resurssamverkan

624,49

412,91

211,59

579,02

569,66

99

2)

Resurssamverkan

130,44

38,68

91,76

128,35

126,85

Totalt antal årsarbetskrafter

754,93

451,58

303,35

707,37

696,52

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.
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Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018
Antalet årsarbetskrafter har ökat med cirka 48 stycken. Andelen kvinnor respektive män är
60 procent och 40 procent. Det innebär att fördelningen mellan kvinnor och män är
likvärdig med 2017. Inom flertalet sakområden är antalet årsarbetskrafter likvärdigt med
2017. Större skillnader kommenteras nedan.
Allmänna val (VÄS 201)
De ökade årsarbetskrafterna är direkt hänförliga till genomförandet av valen till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (VÄS 28)
Antalet årsarbetskrafter har ökat främst beroende på att länsstyrelserna övertog
arbetsuppgifter från Polisen 1 juni 2018 inom omhändertagande av djur samt tillsyn av hund
och katt. Även förarbetet innan övertagandet har tagit ökade resurser i anspråk.
Länsstyrelserna fick även ytterligare medel för djurrelaterade frågor som också bidrog till
ökningen.
Stöd till boende (VÄS 41)
Antalet anställda har ökat väsentligt på grund av arbetet med investeringsstöden för solel
och bostäder. Nio personer har nyrekryterats under året för att handlägga den mycket
kraftigt ökade ärendeinströmningen.
Vattenverksamhet (VÄS 53*)
Verksamhetens årsarbetskrafter har ökat med cirka fem stycken i jämförelse med 2017.
Ökningen har i huvudsak skett för att tillgodose samhällets ökade behov av tillsyn inom till
exempel miljöanpassad tillsyn vattenkraft, dammsäkerhet och dricksvattentillsyn.
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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

711

942

866

1 225

456

655

Extern representation

830

1 099

635

898

867

1 244

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell D – Representation
Kostnaderna för Länsstyrelsens externa representation ökar till motsvarande nivå som 2016.
Anledningen till att representationen var lägre 2017 beror på att myndigheten saknade
ordinarie landshövding under större delen av året.

Tabell E – Lokaler
Lokalkostnader

2018

2017

2016

Residens
Lokalkostnader (tkr)1)

2 182

2 148

2 140

Lokalyta (m2)

1 281

1 281

1 281

Lokalkostnad per m2 (kr)

1 703

1 677

1 671

Lokaler2)
Lokalkostnader (tkr)

42 121

40 609

39 460

Lokalyta (m2)

27 774

27 774

27 774
1 421

Lokalkostnad per m2 (kr)

1 517

1 462

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr)

56

57

57

Lokalyta per årsarbetskraft (m2)

37

39

40

25 128

25 128

25 128

33

36

36

44 302

42 756

41 600

Kontorslokaler3)
Kontorslokalyta (m2)
2

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m )
Summa lokalkostnader
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
Ökade lokalkostnader som utöver indexuppräkning beror på ett tidigare omförhandlat
hyresavtal avseende lokaler i Göteborg. Lokalytan per årsarbetskraft sjunker på grund av
arbete med förtätning i befintliga lokaler.
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Länsstyrelsens planerade större lokalförändringar
Vi planerar att ta fram ett lokalprogram under första halvåret 2019. Programmet ska ta
avstamp i den beslutade lokalförsörjningsstrategin, att vi ska ha moderna och attraktiva
arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Processen är påbörjad och vi upphandlar externt stöd
för att ta fram lokalprogrammet. Med avstamp i lokalprogrammet kommer framtidens
arbetsplatser utformas. Utifrån det vi vet idag går vi mot mer behovsanpassade arbetsplatser
som uppfyller krav på flexibilitet, mobilitet och digitalt arbetssätt.
Vi planerar för ombyggnader av våra hyrda kontorslokaler i Vänersborg och Skara.
Anledningen till ombyggnationerna är pågående lokalförsörjningsstrategi där vi
effektiverar, förtätar och utformar utifrån nya arbetssätt.
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2018
(samtliga ärenden oavsett databas)
A
Sakområde och del av sakområde

Myndighetsövergripande, administration
och intern service (10–11)
Övrig förvaltning (20–21)
varav Allmänna val (201)
varav Stiftelser (206)
1

B

C

D

E

F

G

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

354

224

1 185

1 455

308

21

1 792

13 744

1 329

15 548

1 317

35

23

366

106

475

20

0

1 027

4 827

371

5 806

419

0
0

varav Kameraövervakning (211)

46

145

1

192

0

varav Bevakningsföretag m.m. (212)

61

3 633

146

3 706

134

0

Trafikföreskrifter m.m. (25)

120

645

10

611

164

1

Livsmedelskontroll, djurskydd och
allmänna veterinära frågor (28)

577

5 851

1 849

7 599

678

0
0

varav Livsmedelskontroll (281)

42

122

177

289

52

varav Djurskydd (282)

450

4 791

1 399

6 152

488

0

varav Smittskydd (283)

36

478

76

561

29

0

varav Allmänna veterinära frågor (284)

41

101

133

255

20

0

Regional tillväxt (30)

16

20

2

14

24

2

Infrastrukturplanering (34)

15

71

2

79

9

1

399

4485

31

4 364

551

3

1 436

3 859

2

2 774

2 523

5

15

493

59

484

83

3

Kulturmiljö (43)

635

2 342

54

2 395

636

18

Skydd mot olyckor, krisberedskap och
civilt försvar (45)

200

226

94

335

185

10

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

38

2

16

36

20

3

Övergripande och gemensamt för
naturvård och miljöskydd (50)

343

904

72

886

433

50

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

444

510

511

973

492

84

1

1

0

1

1

0

Prövning och tillsyn för skydd av naturen
(52)

306

2 349

160

2 554

261

1

Vattenverksamhet (53)

401

963

166

1 162

368

14

varav Tillsyn av vattenverksamheten
(535)

319

795

141

974

281

9

1

5

0

5

1

1

583

1 424

201

1 522

686

71

Hållbar samhällsplanering och boende
(40)
Stöd till boende (41)
Energi och klimat (42)

varav Tillsyn av vattenskyddsområden
(516)

Mineral- och torvfyndigheter (54)
Miljöfarlig verksamhet (55)
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A

B

C

D

E

F

G

474

1 224

199

1 305

592

71

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56)

81

802

0

788

95

8

Förorenade områden, efterbehandling
(57)

92

138

24

117

137

16

varav tillsyn av förorenade områden och
miljöriskområden (575)

68

94

8

87

83

10

3

22

4

24

5

0

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet
(555)

Restaurering (58)
2

Lantbruk och landsbygd (60)

26 549

37 421

118

39 836

24 252

11 582

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

25 744

36 259

45

38 409

23 639

11 532

-

-

-

-

-

-

Fiske (62)

180

721

48

889

60

1

Folkhälsa (70)

125

93

43

152

109

11

15

55

15

56

29

2

1

1

0

1

1

0

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

Jämställdhet (80)
Nationella minoriteter (81)
Mänskliga rättigheter (82)
Integration (85)
Summa

1)

17

22

3

23

19

5

108

202

48

188

170

37

34 808

77 592

6 030

84 834

33 596

11 982

varav Vattenmyndighetens ärenden

19

47

6

45

26

3

varav Miljöprövningsdelegationens
ärenden

59

83

1

96

47

0

Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018.

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
Länsstyrelsen följer offentlighets- och sekretesslagen vars regler säger att handlingar och
ärenden ska dateras när de kommer in eller upprättas. Under ett verksamhetsår kan
Länsstyrelsen av olika orsaker behöva datera ärenden tidigare verksamhetsår för att följa de
krav som lagen ställer på en korrekt diariehantering. Det innebär att innevarande års
ingående balans kan skilja sig från föregående års utgående balans. Exempel på ärenden
som dateras tidigare verksamhetsår är:
•

Ärenden som kom in 2017 registreras i diariet först 2018. En viss förskjutning kring
årsskiftet måste accepteras med hänsyn till helgdagar och ledigheter kring dessa.
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•

•

Ett ärende som kommit in och klassificerats inom en viss verksamhet visar sig under
handläggningen höra bättre hemma inom ett annat område, vilket medför att
verksamhetskoden ändras. Ärendet kan då flyttas i tabellen och en differens
uppkommer.
Ett ärende som kommit in kan under handläggningen visa sig behöva splittras till två
ärenden. Datum för när handlingen kommit in är då det ursprungliga datumet som kan
vara verksamhetsåret innan.

Nedan kommenteras verksamheter med större förändringar i ärendeflödet.
Myndighetsövergripande, administration och intern service (VÄS 10–11)
Ej beslutade ärenden äldre än två år avser avtalsärenden och tjänstgöringsbetygsärenden,
dessa kommer beslutas inom kort.
Kameraövervakning (VÄS 211)
Ärendegruppen kameratillstånd, anmälningar och tillsyn av kameraövervakning
överlämnades till Datainspektionen den 1 augusti.
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (VÄS 28)
Inkomna ärenden har ökat med 881stycken jämfört 2017. Övertagande av Polisens
uppgifter från 1 juni 2018 kopplat till lagen om tillsyn över hund och katt samt
verkställighet av omhändertaganden ligger bakom denna ökning samt till viss del även en
generell ökning av anmälningsärenden.
Hållbar samhällsplanering och boende (VÄS 40)
Länsstyrelsen diarieför från och med 2018 alla Underrättelser om avslutad förrättning från
lantmäterimyndigheterna. Dessa hölls tidigare i ordnad form utanför diariet. Under året var
det cirka 1500 sådana ärenden.
Stöd till boende (VÄS 41)
Ansökningarna av stöd till solceller ökade markant. Från 974 ärenden år 2017 till 3 501
ärenden under 2018. Vi bedömer att orsaken är den ny förordningen från 1 januari 2018
som gjorde att stödnivån för privatpersoner ökade från 20 till 30 procent av
investeringskostnaden i kombination med att priserna på solceller gått ner.
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Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018
(samtliga ärenden oavsett databas)
A
Sakområde och del av sakområde

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10–11)

B

C

D

Antal
överklagade
ärenden1)

Antal
överklagade
ärenden som
avgjorts i
högre
instans2)

Varav antal
ändrade
ärenden3)

1

3

1

Övrig förvaltning (20–21)

69

56

9

varav Allmänna val (201)

9

2

0

18

5

2

3

11

1

varav Stiftelser (206)
varav Kameraövervakning (211)4
varav Bevakningsföretag m.m. (212)
Trafikföreskrifter m.m. (25)
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28)
varav Livsmedelskontroll (281)
varav Djurskydd (282)

3

5

0

34

36

5

124

93

4

3

6

0

112

78

4

varav Smittskydd (283)

0

0

0

varav Allmänna veterinära frågor (284)

0

4

0

Regional tillväxt (30)

0

0

0

Infrastrukturplanering (34)

0

0

0

373

357

69

30

11

0

Energi och klimat (42)

0

0

0

Kulturmiljö (43)

6

7

0

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45)

4

7

2

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

0

0

0

115

113

19

27

60

35

Hållbar samhällsplanering och boende (40)
Stöd till boende (41)

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)
Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade
områden (51)
varav Tillsyn av vattenskyddsområden (516)

0

0

0

153

103

26

Vattenverksamhet (53)

50

51

16

varav Tillsyn av vattenverksamheten (535)

49

44

10

0

0

0

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52)

Mineral- och torvfyndigheter (54)
Miljöfarlig verksamhet (55)

16

20

6

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555)

5

2

0

Övrig miljö och hälsoskydd (56)

0

0

0

Förorenade områden, efterbehandling (57)

3

3

2

varav Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden (575)

3

3

2

Restaurering (58)
Lantbruk och landsbygd (60)
varav Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (601)
Rennäring m.m. (enbart Dalarnas,

81

0

0

0

100

60

4

70

31

2

-

-

-
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A

B

C

D

Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (61)
Fiske (62)

38

7

0

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

1 145

985

198

0

0

0

Summa
varav Vattenmyndighetens ärenden

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden
10
17
6
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.
1)

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina

Kommentar till Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018
Länsstyrelsen öppnar ett nytt ärende för varje överklagandeskrivelse som kommer in. För
vissa ärendeslag kan flera personer överklaga samma beslut. Det innebär att antalet
överklagningsärenden redovisade i kolumn B är fler än det faktiska antalet beslut som
överklagats. När en dom kommer in registreras den i varje överklagningsärende som rör det
överklagade beslutet. Det innebär att i kolumn C och D redovisas det totala antalet
överklagningsärenden som fått ett avgörande i form av en inkommen dom. Det innebär att
antalet registrerade avgöranden är fler än det faktiska antalet beslut som överklagats.
Nedan kommenteras de verksamhetsområden där ändringsfrekvensen i tabellen överstiger
20 procent. För ärendeslag där endast enstaka domar innebär ändring av Länsstyrelsens
beslut lämnas ingen kommentar.
Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (VÄS 51)
Majoriteten av de ändringar som gjorts handlar om detaljer, det vill säga i huvuddelen av
ärendet har domstolen delat vår bedömning. Det kan till exempel röra sig om att ett av flera
villkor i ärendet har ändrats.
Prövning och tillsyn för skydd av naturen (VÄS 52)
Ändringsfrekvensen är något lägre än vad som framgår av tabellen eftersom ett ärende som
ändrats i första instans ändrats åter i högsta instans och därmed har vårt beslut fastställts.
Majoriteten av de ändringar som gjorts handlar om detaljer, det vill säga i huvuddelen av
ärendet har domstolen delat vår bedömning. Det kan till exempel röra sig om att ett av flera
villkor i ärendet har ändrats.

Av de dispenser som ändrats helt eller till större del följer några inte rättspraxis. Om
ärendena överklagats till högsta instans hade domstolen troligen delat vår bedömning. Vi
ser en större variation i utgången i domarna hos Mark- och Miljödomstolen än hos Markoch Miljööverdomstolen. I några fall där våra beslut ändrats har rättspraxis utvecklats och
ändrats. Vi har därmed fått ändra vår tillämpning utifrån dessa domar. I ytterligare några
fall där våra beslut ändrats ser vi inte att Mark- och Miljödomstolen följer rättspraxis.
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Vattenverksamhet (VÄS 53)
Sex ändrade ärenden kan förklaras av den generella kommentaren under tabellen. Det antal
beslut som ändrats under 2018 är då 10 stycken.

Skäl till att domstolarna bifallit överklagan i dessa tio ärenden är:
•
•
•
•

•

I tre fall har inte domstolen delat Länsstyrelsens bedömning att det skulle vara påkallat
med tillståndsplikt.
I två fall tillsynsärende har domstolen återförvisat ärendet för fortsatt/ny handläggning
då de ansåg att beslutsgrunder inte tillräckligt utretts.
I ett ärende där Länsstyrelsen förelagt muddringsförbud inom Natura 2000-område
ändrade domstolen beslutet och förelade om att söka tillstånd.
I ett domslut har ändringarna i beslutet varit mycket begränsat och återspeglat
förändring som skett sedan Länsstyrelsens beslut fattades och som sen Länsstyrelsen
inte har haft några invändningar mot vid yttrande till domstolen. Det är tveksamt om det
därför är att betrakta som ett ändrat beslut.
I ett ärende ansåg domstolen att Länsstyrelsen inte kunde förelägga fastighetsägaren att
ta bort en brygga, utan istället skulle eftersöka de privatpersoner som äger bryggan.

Efter genomgång av de tio överklagade ärendena bedömer vi att åtta ärenden har ändrats, då
ett ärende är under pågående prövning i MMÖD och i ett ärende är ändringen ringa och
skett i samtycke. Den verkliga ändringsfrekvensen är därmed 16 procent vilket är en
minskning jämfört med tidigare år.
Miljöfarlig verksamhet (VÄS 55)
I överklagade ärenden är det inte ovanligt att sökanden inkommer med nya yrkanden vilket
då inte kan likställas med en ändrad dom i kolumn D eftersom det tillkommit nya
förutsättningar i den högre instansen. Så var det i ett fall. Två beslut har medfört ändring av
villkor och förlängd igångsättningstid. I ett beslut har en ej ändrad dom felaktigt registrerats
som en ändrad dom. Endast i två fall har MPD:s beslut ändrats helt i högre instans, från
avslag på ansökan till att tillstånd medges.

Efter genomgång av de överklagade ärendena bedömer vi att 4 ärenden har ändrats.

83

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

Tabell H – Handläggningstider
H – Ärendeslag med gemensamma mål

Mål dagar

VÄS

Beskrivning

2016–2018

2018

2017

202

Anmälan om svenskt medborgarskap 1)

45

97

96

204

Begravningsfrågor 1)

45

99

98

2,12)

211

Ansökan om kameraövervakning

212

Auktorisation av bevakningsföretag 1)

282
282

Utfall %
2016

120

82

50

180

100

59

79

Ansökan om tillstånd enligt 16 §
Djurskyddslagen 3)

90

99

97

96

Ansökan om förprövning djurstall 3)

56

100

100

99

282

Anmälningsärenden djurskydd

90

98

99

97

403

Överklagande av lov, förhandsbesked 4, 5)

150

90

85

92

403

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

120

87

97

403

Överklagande av kommuns beslut enligt planoch bygglagen 2)

180

55

55

84

505

Överklagade kommunala beslut Miljöbalken
m.fl. författn 2)

180

93

84

92

525

Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken

42

90

94

87

526

Granskning av kommunal
strandskyddsdispens 7)

21

99

98

98

551

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

180

56

45

58

555

Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet

75

66

71

74

562

Prövning av avfall och producentansvar

40

94

94

94

566

Tillsyn av avfall och producentansvar

30

93

99

95

602

Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 9, 10)

622

Företagsstöd

180

7

2

0

Projektstöd

180

46

22

14

Miljöinvesteringar

180

23

19

19

180

87

3

0

180

-

-

0

Ansökan om stöd från Fiskerifonden 9, 10)
Företagsstöd
Projektstöd

602

622

13)

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

120

96

85

68

Projektstöd

120

44

59

100

Miljöinvesteringar

120

54

69

100

120

16

-

-

Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 10, 11)
Företagsstöd
Projektstöd

13)

120

-

-

-

623

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av
fisk

30

93

86

95

623

Ansökan om förordnande som
fisketillsynsman

40

91

98

74
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1)

Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas,
Västernorrlands och Norrbottens län.

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 urskiljts 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.

13)

Ärendegrupper med färre än 10 beslutade ärenden redovisas inte i tabellen.
Under 2018 beslutades i 2 ärenden om ansökan om projektstöd från Fiskerifonden, varav 0 ärenden nådde målet.
Under 2018 beslutades i 2 ärende om ansökan om utbetalning av projektstöd från Fiskerifonden. Dessa ärenden nådde
inte målet.
Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket

Kommentar till Tabell H – Handläggningstider
Länsstyrelsen når målet om 90 procents måluppfyllelse inom 15 av de 27 ärendeslag som
har ett utfall 2018. Nedan kommenteras de ärendeslag där måluppfyllelsen är lägre än 75
procent.
Överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen (VÄS 403)
En ökad ärendeinströmning under senaste åren har gjort att vi prioriterat överklagade
kommunala beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) samt
överklagade kommunala beslut för bostäder. Denna prioritering har gjort att resterande
gruppen av ärenden enligt plan- och bygglagen i flera fall passerat 180 dagar.
Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap Miljöbalken – ansökan om tillstånd (VÄS 551)
Målet för handläggningstid uppnås inte men har ökat från 45 procent till 56 procent jämfört
med 2017. Det finns ingen koppling till någon specifik bransch när målet inte nås, de flesta
branscher är representerade (avloppsreningsverk, täkter, deponi och andra
avfallsanläggningar, industrianläggningar, vindkraft och lantbruk). Vi kan se att de
förbättringsåtgärder vi vidtagit tidigare i beslutsprocessen börjar ge resultat men
uppföljningen släpar efter eftersom statistiken bara redovisar avslutade ärenden.
Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (VÄS 555)
Målet för anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet har inte uppnåtts utan i stället
minskat från 71 procent till 66 procent. En orsak till detta kan vara att ärendeflödet har ökat
från 1 330 till 1 421 vilket ökar belastningen. En annan orsak är att vi under kvartal fyra
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behövt prioritera många äldre ärenden. Vi har också haft en stor omsättning på handläggare
där två rutinerade handläggare slutat eller gick över till andra uppgifter. Tre nya
handläggare kom in som på sikt kommer innebära högre måluppfyllnad.
Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder – företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar (VÄS 602)
Landsbygdsprogrammet öppnade för ansökningar om företagsstöd för djurstallar och
projektstöd för bredband i september 2014 och från 2015 för övriga stödformer.
Fiskerifonden öppnade för ansökningar 2015. Länsstyrelsens möjlighet att besluta om
ansökan om stöd i landsbygdsprogrammet öppnande inte förrän vintern 2015/2016 och för
fiskerifonden kunde länsstyrelserna börja ta beslut först efter Jordbruksverkets avropsbeslut
i september 2016. Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från
programmets start vilken nu minskat och rutiner har reviderats av Jordbruksverket för att
snabba upp hanteringen. Men ju fler äldre ärenden som hanteras ju sämre handläggningstid
blir det. Detta förklarar den låga måluppfyllelsen.

En del ärenden tar längre tid att handlägga eftersom vi ger extra tid för att lösa den övriga
offentliga medfinansiering som krävs. För att få effekt i programmet har vi valt att försöka
få igenom projekt som vi ser skulle ge bra effekt även om det ibland förlänger
handläggningstiderna något. Detta gäller ärendegrupper där vi har svårt att få ut pengarna
generellt.
Ansökan om utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder – Projektstöd och
miljöinvesteringar (VÄS 602)
Gällande utbetalningar av landsbygdsstöd så öppnade möjligheten för kund att söka
delutbetalning och förskott i april 2016 och slututbetalning i maj 2016. Länsstyrelsens
möjlighet att besluta om förskott/delutbetalningar öppnade sommaren 2016 och först i
december 2016 kunde beslut om slututbetalning ske i alla stödformer. Inom Fiske fattar
Jordbruksverket såväl beslut på länsstyrelsens handlagda ansökningar som utbetalar medel.

När det gäller utbetalningar projektstöd så har vi inte kunnat hålla i handläggningstiden
bland annat då många ärenden kommit och nationella rutiner saknats för hur utredning av
konkurrensutsättningen som är en viktig och krävande del i handläggningen av
bredbandsstöd. Utbetalningar Företagsstöd har vi haft ett jämnt flöde in och handläggare
som regelbundet handlagt dem.
Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden (VÄS 622)
Inom Fiske fattar Jordbruksverket såväl beslut på Länsstyrelsens handlagda ansökningar
som utbetalar medel. För handläggningen som sköts av länsstyrelserna gäller samma
förutsättningar som för övriga landsbygdsstöd, att rutiner och systemutveckling inte alltid
ger effektiva förutsättningar.
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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 2018-12-18.

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 måluppfyllelse
Länsstyrelsernas förtydligande av ansvaret för informationssäkerheten i gemensamma ITkomponenter är positivt och en viktig förutsättning för en fungerande styrning av den
gemensamma IT-verksamheten. Den nyinrättande nationella organisationen och tillhörande
samverkansfora skapar förutsättningar för en utökat samarbete länsstyrelserna emellan och
ett mer likriktat informationssäkerhetsarbete.
På operativ nivå saknas det emellertid en tydlighet avseende vilka aktiviteter som behöver
genomföras i syfte att verksamhetens säkerhetskrav ska beaktas vid utveckling,
upphandling, anskaffning och avveckling av länsstyrelsegemensamma resurser för
informationsbehandling. Länsstyrelsen ser därför ett fortsatt behov av att styrningen av det
länsstyrelsegemensamma arbetet inom detta område utvecklas och förbättras.
Ett enhetligt och samordnat informationssäkerhetsarbete
Länsstyrelserna etablerade under 2017 ett 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 bildade i maj 2018 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

87

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

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.
Informationssäkerhet i länsstyrelsernas gemensamma IT-system
Även styrningen av den gemensamma IT-säkerheten har reglerats under 2018.
Länsstyrelserna har tillsammans förtydligat Länsstyrelsen i 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 också flera utvecklingsinsatser startats på ITavdelningen 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.
Länsstyrelsens insatser
Länsstyrelsens informationssäkerhetsarbete har under 2017 och 2018 främst bestått i
utvecklingsinsatser inom ramen för det systematiska dataskyddsarbetet och den regionala
planeringen av ett civilt försvar. Myndigheten avsatte också särskilda
informationssäkerhetsresurser i samband med förberedelserna inför det allmänna valet
2018.

Under hösten 2017 och våren 2018 inventerade Länsstyrelsen myndighetens behandlingar
av personuppgifter. I samband med inventeringen fick medarbetarna svara på en mängd
olika frågor, däribland vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att säkerställa
informationstillgångarnas informationssäkerhet. Resultatet är en förteckning över
myndighetens personuppgiftsbehandlingar som uppdateras kontinuerligt och ska fungera
som underlag för prioritering och beslut om förbättrande åtgärder.
Som en del i arbetet med planeringen av ett civilt försvar pågår ett utvecklingsarbete av den
informationssäkerhet som har en särskild koppling till Länsstyrelsens säkerhetsskydd.
Under våren anordnades ett flertal så kallade ”Beredskapsdagar”, där samtliga medarbetare
bjöds in till att delta i en halvdag med information om det pågående utvecklingsarbetet och
utbildning i bland annat säkerhetsskydd och myndighetens rutiner för hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Länsstyrelsen har rekryterat en resurs som kommer
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att arbeta särskilt med informationssäkerhetsfrågor kopplat till säkerhetsskyddet, inbegripet
en översyn av befintliga arbetssätt med hänsyn till den (kommande) nya
säkerhetsskyddslagstiftningen.
Länsstyrelsen har även gjort omfattande förändringar i myndighetens
incidenthanteringsrutiner, dels för att möta de nya kraven i dataskyddsförordningen, dels för
att förbättra möjligheten att använda incidenterna som underlag i det systematiska
förbättringsarbetet. Arbetet har gjorts i samarbetet med NOD och IT-avdelningen i syfte att
säkerställa att rutinerna är anpassade efter det nationella arbetet både vad avser
personuppgiftsincidenter och övriga IT-incidenter som ska rapporteras till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Vid sidan om ovan nämnda insatser pågår ett arbete med att utveckla myndighetens
riskbaserade informationssäkerhetsarbete med utgångspunkt i ISO 27001 – ett arbete som är
beroende av ett nära samarbete länsstyrelserna emellan. Arbetet bedöms intensifieras i
samband med uppstarten av ett nytt nationellt projekt inom PKR, vars effektmål är att varje
länsstyrelse ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.
Bedömning av måluppfyllelse
Länsstyrelsen bedömer att målet att myndigheten ska ha en god informationssäkerhet är
delvis uppfyllt. Styrningen av länsstyrelsernas informationssäkerhetsarbete behöver
fortsättningsvis utvecklas, särskilt vad gäller arbetssätten för utveckling och upphandling av
nya informationsbehandlingssystem. Myndigheten bedriver i dagsläget ett aktivt
riskhanteringsarbete som identifierar och hanterar sårbarheter, men saknar ett flertal av de
arbetssätt som beskrivs i de standarder som myndigheten är ålagda att beakta enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters
informationssäkerhet (MSBFS 2016:1).

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

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 måluppfyllelse
Ett flertal av våra medarbetare arbetar inom länsstyrelsernas nationella organisation för
förvaltning och utveckling av digitala stöd. Vi bidrar med resurser och kompetens för att
länsstyrelsernas gemensamma digitala strategi ska kunna uppfyllas (enkelt, effektivt, smart
med kvalitet för individ och samhälle). Nedan exempel visar på att enhetlighet och
samordnade processer gradvis har ökat under året.
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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. Åtta nya standardiserade e-tjänster har också 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 arbetat 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 genomförande fas. Öppna data handlar om att
länsstyrelserna ska tillgängliggöra all data som enligt alla lagar och regler kan göras
offentlig. Detta för att främja andra aktörers möjlighet att använda vår data till att vara
innovativa, exempelvis för att bygga appar.
Länsstyrelserna deltar därutöver i hög grad i flera sektorsmyndigheters arbete, såsom
Lantmäteriets uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen samt Jordbruksverkets utveckling
av stödsystem inom landsbygdsområdet.
Länsstyrelserna gör den övergripande bedömningen att målet för samverkan kring
digitalisering har uppfyllts.
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
Vi har samverkat nationellt med andra länsstyrelser i frågor om tillämpningen av nya
förvaltningslagen och utvecklingen av digitala hjälpmedel. Vi har genomfört utbildningar i
nya förvaltningslagen för alla medarbetare med god uppslutning och med uppskattat
resultat. Totalt har cirka 750 medarbetare deltagit i utbildningen som hölls på
Länsstyrelsens alla kontor samt via videosamtal. Inspelningen av utbildningen har gjorts
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tillgänglig för alla länsstyrelser. Utbildningen har kompletterats med rättsliga
ställningstaganden och frågor och svar.
Länsstyrelsen har genomfört en utbildning för anställda som jobbar med tillsyn där cirka
150 medarbetare deltog. Utbildningen handlade om effektivitet, juridik samt bemötande och
kommunikation.
Vi har också ökat innehållet om god förvaltningskultur, den statliga värdegrunden och
statstjänstemannarollen i den interna introduktionsutbildningen. Utbildningen är tre dagar
lång och totalt har över 130 nyanställda gått den under 2018.
Delar av organisationen har arbetat med dilemmadialoger utifrån statstjänstemannarollen
och utifrån de tre aspekterna rättssäkerhet, effektivitet och servicegrad.
Landshövdingen har vid flera tillfällen, till exempel på chefsdagar och avdelningsdagar,
varit tydlig med vikten av god förvaltningskultur och förväntningarna på oss statsanställda.
Länsstyrelsens bedömning är att årets insatser har bidragit till att höja kunskapen om god
förvaltningskultur. När det gäller kunskap om statstjänstemannarollen anser många att man
har ökad kunskap efter förvaltningslagsutbildningen. Enligt enkätsvar ökade andelen
personer som ansåg sig ha bra kunskap med hundra procent. Årets insatser har även lett till
förändringar i handläggningsrutiner, till exempel inom vissa ärendegrupper inom
landsbygdsprogrammet. Strävan efter att vara lyhörda för individ och samhälle har medfört
ett förändrat och mer proaktivt arbetssätt gentemot länets kommuner på ledningsnivå. Detta
bedöms ha ökat förtroendet för Länsstyrelsen.
Vi bedömer att vi genom våra insatser uppnått ett gott resultat.

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

Återrapportering och bedömning av resultat
Uppföljningen av sjukfrånvaron har utökats för att kunna se i vilken omfattning den är
arbetsrelaterad.
Vi har genomfört kompetenshöjande insatser för alla chefer och skyddsombud avseende
regelbundna avstämningssamtal mellan chef och medarbetare som ett verktyg för att få
medarbetarna att känna sig trygga vad gäller krav, förväntningar och resurser samt för att
fånga upp tidiga tecken på ohälsa.
Som ett led i att förebygga ohälsa har en metod för omsorgssamtal tagits fram. Syftet med
omsorgssamtalet är att fånga upp tidiga tecken på ohälsa genom förebyggande insatser.
Vi har under året arbetat med arbetsmiljön utifrån utmaningar och behov. Några exempel på
åtgärder som chefer har genomfört och jobbar med är att:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tydliggöra mål och skapa bättre förståelse för helheten och sammanhanget
föregå med gott exempel genom ett positivt förhållningssätt, hållbara arbetstider, tid för
återhämtning, prioriteringar, delegering och tillit
återkoppla och bekräfta goda prestationer
mer medvetet rekrytera chefer utifrån deras ledarförmågor
ha regelbundna avstämningssamtal med sina medarbetare
göra tydligare prioriteringar och visa vad medarbetarna ska välja bort
ta hjälp av företagshälsovården både för grupper och individer
förändra arbetssättet för smidigare handläggning och för att undvika flaskhalsar
rekrytera i god tid
ta fram handlingsplan efter analys av varför medarbetare slutar.

Sjukfrånvaron har totalt sett sjunkit jämfört med förra året. På flera avdelningar ser man en
koppling mellan genomförda arbetsmiljöåtgärder och en minskad sjukfrånvaro även om det
finns andra faktorer som har påverkat sjukfrånvaron. Årets medarbetarundersökning visar
att vi har förbättrat arbetsmiljön på myndigheten och har ett gott läge även om det finns
fortsatta förbättringsbehov. Utvecklingen har gått åt rätt håll men arbete återstår innan
medarbetarnas upplevelse av arbetsrelaterad utmattning (enligt medarbetarundersökningen)
är på en riskfri nivå och att ingen blir sjuk på grund av arbetet, därav bedömningen ett
fortsatt utvecklingsbehov.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt

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 måluppfyllelse
Länsstyrelsen arbetar inom respektive verksamhetsområde för att uppnå målen i Agenda
2030. På mer övergripande nivå har vi genomfört ett antal insatser för att främja Agenda
2030-arbetet både i vår egen myndighet och i länet. Inom Länsstyrelsen har vi för det här
ändamålet inrättat en samordningsgrupp, med företrädare för samtliga avdelningar på
Länsstyrelsen. Syftet är att samordna arbetet och skapa samsyn kring hur vi bäst tar oss an
uppdraget.
Gruppen har bland annat arrangerat en större utbildningsinsats över två dagar för cirka 70
chefer på myndigheten om Agenda 2030. Vidare har gruppen också tagit fram ett internt
utbildningsmaterial om Agenda 2030 att användas för information till medarbetare. Inom
några avdelningar har medarbetarna fått Agenda 2030-utbildning. Målet är att samtliga
medarbetare på myndigheten senast år 2020 ska ha genomgått Agenda 2030-utbildning.
Länsstyrelsen har också genomfört en första utbildningsinsats externt för
förvaltningschefer, bolagschefer och tjänstemän i Tanums kommun. Vi planerar för och har
beredskap för fler insatser av den karaktären under 2019. Vi har också planerat in en
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informationsträff för statliga chefer i länet. I syfte att samordna oss med Västra
Götalandsregionen har vi haft ett första gemensamt möte för att skapa samsyn, klara ut
rollfördelningen och undvika dubbelarbete oss emellan ifråga om Agenda 2030.
Länsstyrelsen har arbetat med att ta ställning till förhållandet mellan vår verksamhet och
målen i Agenda 2030, för att avgöra vilka mål vi arbetar med och hur vi bidrar till att
uppfylla dem. Vi har inom ramen för en revidering av vår planeringsprocess också arbetat
fram strategiska mål för myndigheten, som tar sin utgångspunkt i målen i Agenda 2030. Det
innebär att vi framgent också kommer att utveckla vår uppföljning av målen i Agenda 2030.
Sammantaget anser vi att vi, på ett godtagbart sätt och i samverkan med andra aktörer inom
länet, verkat för att målen i Agenda 2030 nås samt inlett ett arbete med att sprida
information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

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
Länsstyrelsen har lagt in kraven om kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5
§§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling i förfrågningsunderlagen där vi ansett det
vara tillämpligt. Svarar vi ”ja” på någon av frågorna enligt vår checklista kommer kraven
ingå i förfrågningsunderlaget. Vi har även tagit fram en rutin för uppföljning så att vi kan
säkerställa att kraven är uppfyllda av leverantören. Denna rutin har ännu inte tillämpats.
Med anledning av genomförda åtgärder och upprättade rutiner bedömer vi resultatet som
gott.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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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 riskoch sårbarhetsanalyser.

Återrapportering och bedömning av resultat
Länsstyrelsen har i sin uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete konstaterat att
arbetet gällande geografiskt områdesansvar och risk- och sårbarhetsanalys behöver stärkas.
Vi har därför genomfört flera stödinsatser.
Uppföljning av och stöd till enskilda kommuner
I samband med uppföljning av kommunernas krisberedskap har vi haft dialog med
kommunerna och uttryckt vilka förväntningar som finns utifrån uppgifterna om geografiskt
områdesansvar och risk- och sårbarhetsanalys. I de fall kommunerna inte har kunnat
redovisa ett strukturerat och dokumenterat arbete har Länsstyrelsen begärt att de ska lämna
en kompletterande redovisning.
Kunskapsunderlag om geografiskt områdesansvar på lokal nivå
Vi har sammanställt ett kunskapsunderlag om geografiskt områdesansvar. Dokumentet
redogör på ett kortfattat sätt hur uppdraget finns beskrivet i lag, förordning och föreskrift
samt i förarbeten till dessa. Även statliga offentliga utredningar och rapporter från
samhällsstörningar, där uppdraget geografiskt områdesansvar har varit betydelsefullt, finns
sammanställda i dokumentet.
Temadag Geografiskt områdesansvar
Vi har genomfört en temadag för länets kommuner i syfte att utveckla geografiskt
områdesansvar på lokal nivå. Målet med dagen var att öka kunskap och förståelse för
uppdraget samt att ta fram underlag för hur kommunerna i Västra Götalands län bör arbeta
med geografiskt områdesansvar.
Forum för samverkan mellan kommuner och andra aktörer
Länsstyrelsen erbjuder arenor för samverkan med kommuner och relevanta aktörer.
Länsstyrelsen har ett regionalt råd för samhällsskydd och beredskap som underlättar
regional samordning och inriktning inom krisberedskap, skydd mot olyckor och
totalförsvar. Länsstyrelsen genomför även årliga delregionala träffar, utbildningar och
konferenser och deltar vid delregionala råd och nätverk som arrangeras av kommunerna.
Implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning
Länsstyrelsen har tillsammans med länets aktörer tagit fram ett ramverk som beskriver
förhållningssätt och arbetssätt för samverkan i Västra Götalands län inför, under och efter
en samhällsstörning. Ramverket omsätter de nationella gemensamma grunderna för
samverkan och ledning till Västra Götalands län. Dokumenten beskriver hur vi samverkar
för att säkerställa en god omvärldsbevakning, snabb uppstart, utvecklad
informationsdelning, en samlad regional lägesbild, samordnad kriskommunikation och
välfungerade aktörsgemensamma former. Genom dessa fastställda arbetssätt på regional
nivå ges vägledning för den lokala nivån.
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Stöd i samband med samhällsstörningar
Vid samhällsstörningar är Länsstyrelsen beredd att stötta kommunerna i deras arbete. Det
kan handla om rådgivning och att förmedla kontakter eller om praktiskt genomförande av
möten för att dela information mellan aktörer och samordna och inrikta åtgärder och
information. Vi verkade bland annat för samordning och gemensam inriktning av de
nödvändiga beredskapshöjande åtgärderna inför valet.
Handbok för risk- och sårbarhetsanalys
Länsstyrelsen har tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut och utvalda
kommuner i länet drivit ett utvecklingsprojekt om framtidens kommunala risk- och
sårbarhetsanalys, RSA. Arbetet har resulterat i en handbok för kommunala risk- och
sårbarhetsanalyser.
Resultatbedömning
Länsstyrelsens bedömning är att vårt utökade stöd är uppskattat och har gett resultat vad
gäller utövandet av det geografiska områdesansvaret.

Vi har sett resultat vid de händelser som inträffat, till exempel vid värmen och torkan och
valet. Vi har sett en ökad förmåga att informationsdela och större förståelse för andras
uppdrag och ansvar vid en samhällsstörning, till exempel vid våra kvartalsövningar. Vi har
förtydligat vilka förväntningar som finns vad gäller kommande års arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA) och styrdokument vilket anges ovan.
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
Medlen har använts till att anställa två nya medarbetare, en samordnare för civilt försvar
och en säkerhetsskyddshandläggare som i första hand arbetar med att stödja kommunerna
enligt kommunöverenskommelsen. I väntan på dessa rekryteringar har andra medarbetare
arbetat med uppgiften. Dessutom har vissa åtgärder vidtagits avseende Länsstyrelsens
säkerhetsskydd, såsom inköp av säkerhetsskåp till Länsstyrelsens kontor.
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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
Vår bedömning är att all tillsvidareanställd personal ska krigsplaceras hos Länsstyrelsen.
Efter beslut av länsledningen har en disponibilitetskontroll gjorts hos Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet. I de fall tillsvidareanställda är krigsplacerade hos andra
myndigheter har samråd skett med aktuella myndigheter. Enskilda beslut om
krigsplaceringar har under året skickats ut till samtliga tillsvidareanställda som registrerats
hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM). Bedömning av resultatet är gott
eftersom beslutet att krigsplacera alla tillsvidareanställda i hög grad är uppfyllt. De som
ännu inte krigsplacerats var inte anställda vid tillfället för disponibilitetskontrollen, eller var
redan krigsplacerade hos annan organisation. Uppdateringar av krigsplaceringar kommer att
göras en gång per år enligt överenskommelse med TRM.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt

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 måluppfyllelse
De nationella kulturmiljömålen är breda och berör Länsstyrelsens verksamhet på flera sätt.
Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen bär det huvudsakliga ansvaret att verka för
kulturmiljömålen vilket är en omfattande uppgift. Förutom kulturmiljöenheten har
landsbygdsavdelningen egen antikvarisk kompetens, vilket är en styrka i det tvärsektoriella
arbetet på myndigheten. Kulturmiljöenheten och landsbygdsavdelningen har under året
bland annat försökt att hitta en fungerande handläggningsrutin för stödet till
hembygdsgårdarna i landsbygdsprogrammet.
Utmärkta exempel på samverkan mellan natur- och kulturmiljövård finns i länets tre statliga
kulturreservat, Gunnebo i Mölndals kommun, Åsnebyn i Melleruds kommun och Vallby
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Sörgården i Skövde kommun, men även inom världsarvsområdet för Tanums hällristningar.
Länsstyrelsen har även ansvarsuppgifter inom de sociala områdena integration och
folkhälsa där det finns flera kopplingar till kulturmiljömålen, men också behov av stärkt
samverkan.
Länsstyrelsen har sedan ett par år tillbaka inrättat en tjänst inom kulturmiljöområdet med
inriktning mot miljömålen. Arbetet har under året fortsatt genom att utveckla det breda
samarbetet – dels i Länsstyrelsens Tvärgrupp miljömål och Klimatanpassningsgrupp och
dels i form av interna kompetenssatsningar till exempel som kunskapsunderlag för
kulturmiljöer vid vattendrag samt för kulturarv och klimatförändringar. Kulturmiljöenheten
har medverkat vid flera olika tvärbildningstillfällen om kulturmiljöfrågor för kollegor på
hela myndigheten.
Genomslaget för kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen börjar bli mer synligt inom
Länsstyrelsen genom en ökad efterfrågan på kulturmiljökompetens. Det återstår dock
fortfarande arbetsinsatser för att nå det tvärsektoriella och gemensamma ansvaret för
kulturvärdena som krävs för att nå ännu längre. Miljömålsuppföljningarna är styrda och
utrymmet för redovisning av kulturmiljöfrågorna är ytterst begränsat. Fokus är genomförda
åtgärder och indikatoruppdatering. Vid en tvärsektoriell jämförelse blir dessvärre
kulturmiljövårdens redovisning reducerad i jämförelse med andra miljöområden.
Vi har under flera år arbetat aktivt med framtagande av kunskapsunderlag för kulturmiljöer
vid sjöar och vattendrag genom det så kallade ”VaKul-projektet”. Satsningen har initierats
av nya krav på moderna miljötillstånd för vattenverksamheter och behovet av åtgärder för
att höja den ekologiska statusen i vattendragen, såsom fria vandringsvägar, utrivning av
dammar, stängning av vattenkraftverk med mera. I sammanhanget har sedan lång tid
konstaterats mål- och intressekonflikter och behov av tvärsektoriell samordning och
samarbete. Den aktiva dialogen mellan naturvården och kulturmiljövården om utvecklade
samarbetsformer har dock varit något avvaktande, bland annat beroende av att en ny
lagstiftning inom vattenområdet har inväntats.
Vissa åtgärder har under året vidtagits för att återuppta samordningsdialogen, bland annat
har behovet lyfts i den så kallade Hållbarhetsberedningen, vilket är Länsstyrelsens forum
för tvärsektoriell ärendeberedning. Kulturmiljöenheten har medverkat i en kunskapslunch
om kulturmiljöer vid vattendrag och det finns ett behov av fortsatt internutbildning för
nyanställda handläggare på andra avdelningar inom myndigheten. Det har även anordnats
vattendragsvandringar med information om vattenvård och naturvård. Vandringarna visar
att en öppen och ömsesidig dialog på plats resulterar i samsyn och möjligheter där olika
intressen och värden inte behöver stå i strid mot varandra.
Ett konkret exempel på en konflikt under året mellan naturvårdsintressen och
kulturmiljövärden utgjordes av planering med biotopvårdande åtgärder i Örekilsälven.
Tidigt framstod det att kulturmiljövärden skulle kunna bli negativt påverkade av
planeringen. I det ursprungliga förslaget till restaureringsarbeten hade hänsyn inte tagits till
aktuella kulturmiljöinventeringar utan det baserades på äldre underlag. För att nå en god
ekologisk potential i vattendraget samtidigt som kulturmiljöintressen skulle bevaras
genomfördes många samråd där bevarande av kulturlämningar ställdes mot biotopvårdande
åtgärder. Kompromisser krävdes från båda intresseområdena, men till slut nåddes ett
positivt resultat ur såväl kulturmiljö- som naturvårdssynpunkt.
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Länsstyrelsen har på senare år inrättat tvärsektoriella samarbetsgrupper där antikvarisk och
arkeologisk kompetens ingår. Tvärgrupp Göteborg och den nystartade Fyrbodalsgruppen
möjliggör kontinuerligt och nära tvärsektoriellt samarbete – främst i
samhällsplaneringsärenden. Arbetssättet har varit framgångsrikt och kommer förmodligen
att leda till att ytterligare en samarbetsgrupp startas för delregion Skaraborg.
Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen och handlingsplan för klimatanpassning
uppmuntrar kommunerna att ta fram nya kulturmiljöprogram och att dessa även hanterar
behovet av klimatanpassningsåtgärder för att skydda kulturvärden. I anslutning till detta
planerar Länsstyrelsen att genomföra ett projekt som bland annat utvärderar nyligen
framtagna kulturmiljöprogram. Utvärdering och dialog med kommunerna och
museiorganisationerna förväntas leda till att Länsstyrelsen i framtiden kan ge tydligare råd
om vad olika kunskapsunderlag och program eller strategier bör innehålla för att vara
relevanta i en hållbar samhällsutveckling.
Förutom tvärsektoriellt deltagande i övriga avdelningars och enheters ärenden som berör
samhällsplanering och bostadsbyggande medverkar kulturmiljöenheten vid möten med
kommunerna och i framtagandet av informationsmaterial till kommuner och andra aktörer.
Kulturmiljöperspektivet i miljömålen har fått en ökad betydelse, men det finns
utvecklingspotential. De nationella kulturmiljömålen har inte motsvarande breda genomslag
i hela verksamheten som miljömålen. Dialogen mellan naturvården och kulturmiljövården
vid hanteringen av vattenverksamheter har varit avvaktande. De tvärsektoriella
samverkansgrupperna för fysiska planeringsärenden har varit ett framgångsrikt
arbetskoncept som utvecklas genom nya grupper för fler delregioner. Målet är delvis
uppfyllt.
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 måluppfyllelse
Regional kulturmiljövårdsgrupp Västra Götaland, kallad KMV-gruppen Västra Götaland, är
en strategisk och samordnande grupp för det regionala kulturmiljöarbetet mellan
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de regionala
kulturmiljövårdande museiorganisationerna. Länsstyrelsen har initierat ett samarbete om
och medverkat i workshoppar kring en kulturmiljöstrategi för Västra Götaland. Ambitionen
är att identifiera gemensamma prioriteringar för en proaktiv kulturmiljövård. Länsstyrelsen
har även medverkat i ett samråd om regionens nya kulturplan. Målet är att
kulturmiljöstrategin ska kunna kopplas till kulturplanen.
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Länsstyrelsen har fortsatt att lämna kulturmiljöstöd till förnyelsen av de kommunala
kulturmiljöprogrammen i fyra kommuner. Länsstyrelsen bedömer att behovet av stöd till det
kommunala kulturmiljöarbetet fortsätter och ser stora behov av att byggnader och miljöer
skyddas. Länsstyrelsen påtalar detta, bland annat i remisser över kommunala planer och vid
kommunsamråd. Av miljömålsuppföljningen framgår att andelen kommuner med aktuella
kommunövergripande kulturmiljöstrategier troligtvis är lägre än de uppgifter som framgår
av Boverkets miljömålsenkät. Länsstyrelsen kommer genom miljömålsarbetet och i ett
planerat projekt 2019 försöka stärka dialogen om kommunernas strategiska
kulturmiljöarbete.
Länsstyrelsen har medverkat i Kulturmiljöforums nationella utvecklingsarbete genom
strategigrupperna för ekonomi och för kommunikation. Även om länsgrupperna inom
kulturmiljöforum ersatts av strategigrupper, spelar ”länsgrupp Väst” fortfarande en roll i det
praktiska arbetet med gemensamma satsningar på kompetensutveckling och löpande
avstämning i ärendefrågor. Kulturmiljöforum arrangerade i samarbete med nätverket Forum
för hållbar samhällsutveckling samt Boverket och Riksantikvarieämbetet (Raä) en
workshop om en kommande introduktionskurs för kommuner om hantering av kulturmiljön
i plan- och byggärenden.
Projektet VaKul (vattenförvaltning och kulturmiljö) har fortsatt på regional nivå. Projektet
har även inneburit samverkan med kommuner, hembygdsföreningar och de regionala
museiorganisationerna. Målet är fortsatt kunskapsuppbyggnad samt att sprida information
om kulturmiljövärden och vattenförvaltning. Länsstyrelsen medverkar i projektet Kulturarv
och klimatförändringar (VAKK) där även Länsstyrelsen i Halland och Kulturmiljö Halland
ingår. Projekten har relevans för kommunernas fysiska planering, för vattenråd och för
samordningsgrupper samt för fastighetsägare.
Länsstyrelsen har lämnat bidrag till återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka. Göteborgs
universitet står genom Hantverkslaboratoriet vid DaCapo i Mariestad för projektets
kunskapsuppbyggande mål som har fått spridning nationellt och i Norden. Länsstyrelsen har
även lämnat bidrag till byggnadsvårdsläger. Bidragen är viktiga satsningar för att öka
kunskaperna om och intresset för byggnadsvården och dess betydelse för hållbar och
resurseffektiv utveckling.
Ämnesgruppen för länets byggnadsantikvarier verksamma vid museer, kommuner och på
Länsstyrelsen har haft två träffar. Dessa nätverksskapande möten utgör viktiga forum för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Gruppen håller samman gemensamma kunskaps- och
informationsprojekt och för dialog om behovet av samarbetsprojekt. Antalet deltagare från
kommunerna har under senare tid ökat påtagligt. Inom arkeologiområdet arrangerar
Länsstyrelsen tillsammans med flera arkeologiska uppdragsorganisationer årligen ett så
kallat ATM-seminarium (arkeologisk teori och metod). Detta har blivit ett alltmer
uppmärksammat och välbesökt forum för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete mellan
ofta konkurrerande organisationer.
Genom Länsstyrelsens breda och omfattande stöd till och arbete med forn- och
kulturlandskapsvård i länet upprätthålls en kontinuerlig dialog med hembygdsföreningar,
kommuner och en lång rad enskilda fastighetsägare. Länsstyrelsen har avtal om forn- och
kulturlandskapsvård med många olika organisationer och fastighetsägare. Forn- och
kulturlandskapsvården är en uppskattad verksamhet som når långt ut i lokalsamhället.
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Länsstyrelsen bedömer att det samlade strategiska arbetet under verksamhetsåret i hög grad
bidragit till de nationella kulturmiljömålen.
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
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
Bedömningen är att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov för en systematisk tillämpning av
ett rättighetsbaserat arbetssätt i Länsstyrelsens interna verksamhet. Uppdraget behöver
tydligare förankras i organisationen för att nå en högre måluppfyllelse. Länsstyrelsens
arbete utgörs av samordning, nationell och regional samverkan samt kompetenshöjande
insatser. Interna och externa insatser har genomförts med syfte att öka kunskapen om
mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt där bedömningen är att behovet av
ökad kunskap om mänskliga rättigheter är stort bland länets kommuner. Länsstyrelsen
bedömer att kommuner som avsätter tid och särskilda resurser för att arbeta
rättighetsbaserat visar bättre resultat vad gäller långsiktighet och kvalitet. Tvärsektoriella
åtgärder, samverkan över förvaltningsgränser och en utveckling av befintliga processer kan
ses som framgångsfaktorer för att förankra och implementera Agenda 2030.
Länsstyrelsen ska i enlighet med 5 § p 5 utifrån förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion verka för att mänskliga rättigheter integreras i den egna
verksamheten, samverka med berörda myndigheter samt stödja kommuner i arbetet med
mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsens arbete 2018 har utgjorts av såväl internt verksamhetsstöd, nationell och
regional samverkan, som externa kompetenshöjande insatser om rättighetsbaserat arbetssätt
och Agenda 2030. Utgångspunkten är att mänskliga rättigheter genomsyrar hela agendan
och att ett sätt att öka möjligheterna att nå målen är att arbeta rättighetsbaserat. En utmaning
i arbetet som förs fram av flera kommuner är att få arbetet med mänskliga rättigheter och
Agenda 2030 att drivas på en strategisk och tvärsektoriell nivå. Inför 2019 planeras därför
riktade insatser mot mindre kommuner samt en kartläggning av goda exempel i länet.
Länsstyrelsens insatser för att integrera 5 § p 5 i den egna verksamheten har resulterat i en
tätare tvärsektoriell samverkan mellan enheter och avdelningar för att synliggöra MRsamband och att analysera verksamheternas kopplingar till de globala hållbarhetsmålen (se
mer i redovisningen av 5 § p. 5 länsstyrelseinstruktionen). Exempelvis har kopplingen
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mellan mänskliga rättigheter och miljöområdet förtydligats genom nya arbetssätt. Insatserna
utgår från Länsstyrelsens interna handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet samt
länsstyrelsernas nationella metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt (se mer i avsnittet
om Mänskliga rättigheter under rubriken Övrig verksamhet).
Nationell samordning
Länsstyrelsen har aktivt deltagit i det nationella arbetet genom länsstyrelsernas nationella
nätverk samt i en analysgrupp för att utveckla det länsstyrelsegemensamma arbete.
Nätverket har tagit fram ny regional statistik som kompletterat tidigare kunskapsmaterial
om de mänskliga rättigheterna i Sverige, rapporten ”På tal om Mänskliga Rättigheter”, som
bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan. Det nya underlaget, med
fokus på identitetsbaserat våld och hatbrott, presenterades under MR-dagarna i Stockholm
där Länsstyrelsen även medverkade i den nationella montern. Nätverket arrangerade en
nationell kunskapskonferens om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt där
representanter från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad deltog.
Regional samverkan
Länsstyrelsen samverkar bland annat med Västra Götalandsregionen genom samråd med
nationella minoriteter. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
samverkar Länsstyrelsen i det gemensamma arbetet ”Västsverige mot rasism”, vilket
påbörjades 2015. Under 2019 kommer samverkan utvecklas med fokus på gemensamma
insatser mot antisemitism och antiziganism. För andra året medverkade Länsstyrelsen i
Fyrbodals MR-dag den 24 oktober som arrangeras av Integrationsforum mot rasism där
Länsstyrelsen ingick i ett panelsamtal om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.
Under året har Länsstyrelsen samverkat med en rad aktörer från civilsamhället. Bland annat
var Länsstyrelsen medarrangör till den nordiska konferensen ”Healing of memories – om att
hantera svåra minnen”, där Göteborgs Interreligiösa Center stod som värd. Målgrupp för
konferensen var nordbor aktiva i interreligiös dialog, akademiker inom fältet samt politiker
och tjänstepersoner intresserade av frågorna. Konferensen samlade drygt 100 deltagare med
en stor bredd inom de nämnda målgrupperna.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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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
Vi arbetar utifrån de fyra insatskategorier som finns i vår regionala handlingsplan för
klimatanpassning. Vi arbetar med alla åtgärder som Länsstyrelsen ansvarar för enligt
handlingsplanen.
Riktlinjer
Vi har tagit fram ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall –
stöd i fysisk planering”. Vi bedömer att rekommendationerna kommer att underlätta för
handläggare att i planeringsprocessen hantera översvämningsrisker till följd av skyfall.
Kunskaps- och planeringsunderlag
Vi har i samverkan med länets kommuner kommit fram till att en första genomgång och
analys för delregionala kunskapsunderlag ska göras utifrån en naturgeografisk indelning av
länet. Vi har gjort en ytavrinnings- och lågpunktskartering för länet. Klimatanpassning ingår
också i arbetet med regional handlingsplan för grön infrastruktur och den regionala
vattenförsörjningsplanen. Vi har tagit fram ett verktyg och en handbok om naturbaserade
lösningar mot översvämning.

Länsstyrelsen bedömer att framtaget kunskaps- och planeringsunderlag stödjer det regionala
och lokala arbetet med klimatanpassning.
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Vi har genom arbete med framtidsspaning, informationsblad, rapporter, temadagar och
workshoppar höjt kunskapen hos länets kommuner om klimatanpassningsåtgärder och
vilket underlag som finns tillgängligt för lokalt klimatanpassningsarbete. Utvärderingarna
har visat att de flesta deltagarna har ansett att aktiviteterna varit värdefulla för deras
fortsatta arbete.

Genom yttranden över detaljplaner längs kusten och deltagande i tre
kustöversvämningsprojekt har vi kunnat förmedla principer för byggande, Boverkets nya
vägledning och SMHI:s senaste havsnivåberäkningar. Kommunerna bedöms därmed ha fått
ökade möjligheter att bättre planera i översvämningskänsliga områden.
Ärendehandläggning, planer och program
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län och Vänersamarbetet har beslutat att
Vänerrådet ska inrättas. Länsstyrelsens bedömning är att samarbetet inom Vänerrådet
kommer att underlätta samordningen av aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till
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stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Vänerrådet ska också bidra
till kunskap om och samordning av planerade och kommande projekt.
Vi har påbörjat arbetet med att kartlägga behov av handläggarstöd inom Länsstyrelsens
verksamhetsområden. Vi bedömer att arbetet med att ta fram handläggarstöd lyfter frågan
om klimatanpassning hos deltagande handläggare.
Kompetensutveckling och nätverk
Vi har genomfört en målgruppsanalys för jämställdhet och jämlikhet för vårt arbete med
klimatanpassning. Vi har därmed kunnat integrera detta perspektiv i vårt arbete och bidra
bättre till Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet.

Vi har deltagit i studieresor, arbetsgrupper och projekt, konferenser och nätverk. Vi
bedömer att detta ger kunskap, inspiration och värdefulla kontaktytor för fortsatt arbete
tillsammans med andra organisationer.
Åtgärder och bedömda effekter i länets kommuner
Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med klimatanpassning varierar mycket mellan
kommunerna. Arbetet är till stor del erfarenhets- och händelsestyrt. Den gångna sommarens
väder har lyft frågan om torka, skogsbränder och dricksvattenförsörjning. En viktig
framgångsfaktor för klimatanpassning på kommunal nivå är om kommunen har inrättat en
tjänst som klimatanpassningsstrateg eller motsvarande. Kommunerna inom
Göteborgsregionens kommunalförbund har bildat ett nätverk för att tillsammans arbeta med
och stötta varandra i klimatanpassningsfrågor. Länsstyrelsen bedömer att det kommer att ha
en positiv effekt och främja möjligheten att arbeta mellankommunalt med frågorna.
Fortsatt arbete
Vi kommer att arbeta vidare utifrån vår handlingsplan och förordningen om myndigheters
klimatanpassningsarbete.
Resultatbedömning
Vår nya handlingsplan fungerar bra för styrningen av vårt eget arbete och för att
kommunicera arbetet till andra aktörer. Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp arbetar mer
samordnat än tidigare och vi har startat upp alla våra åtgärder i planen. Vi bedömer att vårt
arbete ger ett gott resultat.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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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
Prestationer
År 2017 utförde Länsstyrelsen ett strukturerat basarbete med kartläggning av samtliga
kommuners fysiska planering, kommunbesök, framtagande av informationsmaterial samt
andra informations- och stödinsatser. Arbetet resulterade i två beviljade bidragsprojekt.

Arbetet har 2018 fortsatt med ytterligare information och stödinsatser utifrån behov, genom
bland annat direktkontakt med de kommuner som tidigare har meddelat om planer att söka
bidrag samt granskning av pågående bidragsansökningar. Länsstyrelsens administration av
bidragsansökningar är ett fortlöpande arbete som ska utföras så länge
efterbehandlingsbidraget för bostäder finns kvar. Detta utgörs av stöd till kommunerna inför
deras bidragsansökningar, granskning av inkomna ansökningar, formella ansökningar om
bidrag till Naturvårdsverket samt fortlöpande projektkontroll och redovisning till
Naturvårdsverket. Hittills under 2018 har ett projekt erhållit bidrag, Källstorpprojektet i
Trollhättans kommun med möjlighet till byggande av minst 100 lägenheter, ytterligare en
ansökan är inkommen samt några ytterligare har aviserats från berörda kommuner.
Resultatbedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att mycket efterbehandling sker inför
bostadsbyggande, men att det är svårt i främst större städer (exempelvis Göteborg) och
övriga attraktiva områden att uppfylla lönsamhetskraven för att bidrag ska kunna bli
aktuellt. Utifrån förutsättningarna bedöms resultatet av antal bidragsprojekt inom länet
hittills som gott.

Vår insats bedöms som mycket god med en fullständig GIS-kartläggning av alla länets 49
kommuners fysiska bostadsplanering, personliga kontakter och informationsspridning till
samtliga kommuner, framtagning av informationsmaterial (bland annat en broschyr), stöd
till aktuella kommuners ansökningsarbete, bidragsadministration samt stöd till andra
länsstyrelser.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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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.

Återrapportering och bedömning av resultat
De flesta av de i uppdraget ingående verksamheterna är löpande och vår samlade
bedömning av resultatet för dem är gott.
Friluftsliv
Länsstyrelsens samlade bedömning är att de nationella friluftsmålen har en positiv
utveckling genom bland annat samverkan, vägledning och goda exempel som lyfts fram
genom anordnandet av dialogmöten, konferenser och temadagar.

Länsstyrelsen har anordnat tre regionala konferenser med utgångspunkt från friluftsmålen.
Totalt har 267 personer deltagit från myndigheter, föreningar och kommuner. Genom
delregionala träffar har 233 kommunala planerare nåtts. Insatserna har bidragit till ökad
samverkan, kunskap och utbyte av erfarenheter och idéer för målgrupperna. Länsstyrelsen
konstaterar att arbetet med målen har fått stort genomslag och bedöms få långsiktiga
effekter i utvecklingen för ett hållbart friluftsliv för alla, men att det kräver fortsatta
insatser.
Åtgärdsprogram för hotade arter
Skötsel, restaurerings- och inventeringsinsatser har genomförts för 19 åtgärdsprogram.
Utplantering för att förstärka populationerna har gjorts för fyra arter och två seminarier om
slåtter respektive skapa blomrika marker har hållits. Åtgärderna förbättrar situationen för
dessa hotade arter, men är långt ifrån tillräckligt.

Under 2018 har Länsstyrelsen fått nationellt ansvar för koordinering av åtgärdsprogram
(ÅGP) för ålgräsängar och utvecklat och testat metoder för att öka möjligheterna för
restaurering av ålgräs. Inom uppdraget har skyltar om ålgräs tagits fram som riktar sig till
båtägare. Länsstyrelsen har även medverkat i framtagandet av det nya åtgärdsprogrammet
för havsnejonöga.
Artbevarande
Länsstyrelsen har tagit fram ett handläggarstöd för hantering av artskyddsförordningen. Vi
har också deltagit i informationsträffar med länets kommuner om hur artskyddet bör
hanteras i framför allt fysisk planering.

Samarbetet med Skogsstyrelsen har fortgått med bra resultat och riktlinjerna för hanteringen
av skyddade arter i skogsbruket har förbättrats.
Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök på en reptilmässa utan anmärkningar. Under tillsynen
informerade Länsstyrelsen om gällande regler för mässarrangörer och utställare.
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Förutom denna tillsyn i fält har Länsstyrelsen gjort fem åtalsanmälningar angående olaglig
handel över internet samt en olaglig försäljning i butik.
Kontroll av förteckningar över arter som ingår i verksamhetstillstånd enligt
artskyddsförordningen gällande djurparker, zoobutiker och konservatorer har genomförts.
Denna kontroll har bland annat resulterat i tre beslut om miljösanktionsavgifter och ett
vitesföreläggande.
Länsstyrelsens arbete med Förvaltningsplan Vänerlax har under året varit inriktat på att ta
fram förslag på fiskeregleringar och områden för fredning av fisk. Även dataanalyser av
yrkesfiskets, sportfiskets och fritidsfiskets fångster har genomförts.
Tätortsnära natur
Inom programmet för tätortsnära natur har tre nya naturreservat bildats, varav ett
kommunalt. Hittills har 26 av 40 områden skyddats. Samtliga områden bedöms inte hinna
bli skyddade till 2020. Naturreservatet Marstrand har invigts av miljöministern,
landshövdingen och kommunledningen.
Lokala naturvårdsprojekt
Länsstyrelsen har beviljat 9,5 mnkr i bidrag till 47 lokala naturvårdsprojekt (LONA) i 24
kommuner. LONA-bidraget har marknadsförts vid sex tillfällen och två kommuner har
besökts. Projekten bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen och upprätthåller en dialog
mellan Länsstyrelsen och kommunerna om naturvårdsarbetet.
Vilt- och rovdjursförvaltning
Länsstyrelsen använder medel ur viltskadefonden till förebyggande åtgärder i form av
stödutfodring av tranor och gäss för att minska skadorna runt Hornborgasjön.

Vi har effektiviserat vår inventeringsorganisation för att kunna kvalitetssäkra en större del
av länets familjegrupper av rovdjur. Vi utvecklar samarbetet med länets jägare och
markägare för att öka acceptansen för rovdjuren och Länsstyrelsens arbete med
rovdjursfrågor. Vi har också utvecklat rutiner för att kunna bekämpa illegal jakt efter
rovdjur. Utbildningen av lärare i länets skolor fortsätter för att vi med hjälp av
”rovdjurslådan” effektivt ska kunna nå många barn och ungdomar med information om
rovdjuren. Länsstyrelsen har också hanterat ordinarie handläggning kring älg- och
kronhjortsjakten.
Myndigheten har deltagit på älgförvaltningsområdenas informationsmöten. Under våren
förnyades älgförvaltningsgrupperna och dessa har utbildats tillsammans med ledamöter i
viltförvaltningsdelegationen (VFD). Länsstyrelsen har för att uppnå bättre måluppfyllelse i
älgavskjutning hållit ett utbildningstillfälle. Tidigt under året har den treåriga föreskriften
om skarvjakt utmed kusten förnyats och ett samarbete kring analys och rapportering av
fällda skarvar har inletts mellan Länsstyrelsen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Ett
nytt treårigt beslut om jakt på allmänt vatten har fattats. Länsstyrelsen har i samarbete med
Falbygdens fågelklubb påbörjat en inventering av gäss kring Östen.
Övrig skyddsjakt och tillstånd har löpt på i ordinarie omfattning, medan vilthägn har
prioriterats ned under tiden då bland annat älghandläggningen har varit som mest intensiv.
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Arbete med att slutföra naturreservat
För att minska ärendebalansen har arbete fortgått med att slutföra gamla reservatsärenden.
Sex av årets femton beslutade reservatsärenden var fem år eller äldre.
Nya skyddade områden
Nio nya naturreservat har bildats, varav två kommunala. Sex beslut har fattats om att
utvidga och eller stärka skyddet i befintliga naturreservat. Totalt har 2 172 hektar skyddats
inom naturreservat, varav 362 hektar produktiv skogsmark och 847 hektar hav. Två beslut
om djur- och växtskyddsområden har tagits och fyra naturvårdsavtal har tecknats.
Skydd av skog och våtmarker
Samtliga tilldelade medel för markåtkomst har använts. En ny regional strategi för skydd av
skog har beslutats, vilket underlättar myndigheternas prioriteringsordning. Arbetet med att
skydda objekt i myrskyddsplanen fortgår i några områden, men inga beslut har fattats.
Skydd av marina miljöer
”Strategin för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet”, med
koppling både till marin grön infrastruktur och havsplanering, ska inom kort gå ut på
remiss.

Vi har beviljats medel från Europeiska Havs- och Fiskerifonden och Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) för projektet ”Förvaltning och återställande av ålgräsängar” där
skydd av ålgräsängar är en viktig del.
Natura 2000
Länsstyrelsen har remitterat och fastställt 64 uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000områden, såväl terrestra som limniska och marina. Beslut om fem kombinerade
bevarandeplaner och skötselplaner har också fattats. Detta arbete har gjorts enligt
regeringsuppdraget M2014/65/Nm som Länsstyrelsen fått förlängd tid för att slutföra.

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.

Återrapportering och bedömning av resultat
De fem länsstyrelser som också är vattenmyndigheter har fått ett gemensamt treårigt
regleringsbrevsuppdrag (1.18) för att tillgängliggöra planeringsunderlag för det lokala
åtgärdsarbetet mot övergödning. Under 2018 har en projektledare rekryterats samt
projektgrupp och referensgrupp utsetts. En inventering har genomförts av underlag som
olika aktörer skulle vilja få ta del av. Bland aktörerna finns länsstyrelsernas vattenenheter,
rådgivare inom ”Greppa näringen” samt kommunanställda som arbetar med åtgärder mot
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övergödning. Denna inventering ligger till grund för hur prioriteringen av vilka underlag
och på vilket sätt dessa ska tillgängliggöras.
Projektet anordnade en workshop för sin referensgrupp för att få synpunkter på nämnda
underlagsinventering samt mål och projektplan. Projektet besökte också Västerviks
kommun för att se och lära av hur de jobbar med åtgärder mot övergödning.
Vattenmyndigheten har arbetat tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i ett
internationellt EU-projekt, CoGovernance, för att ta fram verktyg för vattenrådens arbete.
Vattenråden får dessutom varje år bidrag för sitt arbete. Vattenmyndighetens kansli har
även en referensgrupp med kommunanställda från olika kommunala sektorer.
Referensgruppen bidrar till ökad relevans hos åtgärderna och bättre spridning av goda
exempel. Goda exempel spreds bland annat genom ett seminarie som hölls den 10 oktober i
Jönköping.
Vattenmyndigheten arbetar alltså en hel del med att underlätta och aktivt stödja kommuner
och lokala aktörer i genomförandet av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att
förutsättningarna för det lokala åtgärdsarbetet förbättras. De insatser som gjorts har varit
lyckade och intresset för vår verksamhet är stort. Det märks bland annat i den rapportering
som vattenråden skickar in och som sammanställs i rapporten ”Sammanställning av
vattenrådens årsredovisningar för 2017 – Västerhavet och Södra Östersjöns vattendistrikt”.
Distriktet innehåller dock 112 kommuner och 34 vattenråd, så behovet av information och
stöd är närmast oändligt. Vattenmyndighetens kansli koncentrerar sig därför på generella
åtgärder såsom de som nämnts ovan. Det finns dock önskemål från enskilda kommuner och
vattenråd om mer specifikt stöd och detta kan endast levereras i begränsad utsträckning.
I arbetet med att ta fram nationella geografiska underlag till klassning av hydromorfologi
har underlag till tidigare klassning uppdaterats. Dessa geografiska underlag
kvalitetsgranskas just nu av länen och ska därefter vara tillgängliga internt och externt.
Underlagen tillgängliggörs till exempel direkt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige)
eller som ett GIS-skikt via Länsstyrelsens geodata-lagring. SLU (Staten
lantbruksuniversitet) har tagit fram nya erosionskartorna på uppdrag av Jordbruksverket.
Vattenmyndigheten samverkar med Jordbruksverket om hur dessa kan tillgängliggöras för
åtgärdsarbetet.
Vi bedömer att vi gör ett bra arbete men att det återstår ett utvecklingsbehov för att uppfylla
uppdraget. Tidplanen som slås fast i vattendirektivet är mycket utmanande och behovet av
kommunikation, både information och aktivt lyssnande, med andra myndigheter,
näringslivet och frivilligorganisationer är mycket stort. Dels för att många åtgärder görs av
kommuner och frivilligorganisationer som behöver mycket stöd, dels för att
vattenmyndighetens uppgift är att slå fast miljökvalitetsnormer och föreslå åtgärder som
orsakar kostnader hos andra parter, både myndigheter, företag och andra. Här finns
möjlighet att utveckla arbetsformerna.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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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
Halterna av kvävedioxid minskar inte tillräckligt i Göteborg och Mölndal
Halterna av kvävedioxid är höga i delar av Göteborgsregionen, och miljökvalitetsnormens
dygns- och timvärden överskrids på flera platser. Länsstyrelsen fastställde 2006 ett
åtgärdsprogram för halter i luft av kvävedioxid (NO2) inom Göteborgsregionen för
Göteborg, Mölndal och Partille kommuner. Trots att åtgärderna i det ursprungliga
åtgärdsprogrammet genomförts och att ytterligare åtgärder gjorts för att minska utsläppen,
minskar inte halterna i tillräcklig omfattning. Bland de åtgärder som genomförts utanför
programmet kan nämnas trängselskatt, investeringar i kollektivtrafiken genom det
”Västsvenska paketet” och Göteborgs Stads miljöprogram.
Vi har fastställt ett reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen
Under 2012 inledde vi en revideringsprocess av förutsättningarna för ett nytt
åtgärdsprogram. Detta gjordes tillsammans med bland annat Göteborgs Stad, Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket, Västtrafik samt
Mölndals kommun. Det reviderade åtgärdsprogrammet fastställdes i maj 2018.
Åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för kvävedioxid
Överskridandet av normen är utbrett över ett större geografiskt område och i stor
utsträckning kopplat till trafiken på statliga vägar, framför allt den tunga trafiken. Eftersom
kommunerna inte bestämmer över de statliga vägarna innehåller åtgärdsprogrammet några
åtgärder som kräver ändring av lagar innan kommunerna kan införa åtgärderna.
Lagändringarna syftar bland annat till att ge kommunerna ökade möjligheter att införa
regleringar, avgifter och incitament för att gynna utsläppssnåla fordon, minska bilberoendet
och öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

För att nå miljökvalitetsnormen behöver trafikmängder och utsläpp minska även på
kommunala vägar. En viktig åtgärd här bedöms vara att Göteborg och Mölndal ska
undersöka hur miljözoner för lätta fordon skulle kunna införas i städerna.
Utöver vägtrafiken har sjöfarten och arbetsmaskiner identifierats som källor med märkbara
bidrag till halterna där det finns potential att minska utsläppen.
När bedöms miljökvalitetsnormen i Göteborgsregionen att nås?
För att klara miljökvalitetsnormen krävs kraftiga minskningar av vägtrafiken eller stora
minskningar av utsläpp från vägtrafiken, både på kommunala och statliga vägar. Åtgärder
med potential att åstadkomma en sådan effekt – inom en snar tidsperiod – har generellt
varken kommunerna eller regionen någon bestämmanderätt över. Det bedöms därför inte
vara sannolikt att miljökvalitetsnormen uppfylls i Göteborgsregionen före 2020. Under
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förutsättning att alla åtgärder, eller åtminstone de åtgärder som har störst potential att
minska halterna, har genomförts 2020 bedöms miljökvalitetsnormen nås före år 2025 i
Göteborgsregionen.

Näringsdepartementet
Regionaltillväxt
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 har ett gott samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) som har det
regionala tillväxtansvaret i länet. Det har under många år funnits överenskommelser om
samverkan mellan Länsstyrelsen och VGR. Prioriterade frågor har varit energi och klimat,
regionala miljömål, vattenfrågor, integration och hållbar tillväxt genom fysisk planering och
sedan tidigare finns en väl utvecklad samverkan inom livsmedel och gröna näringar.
2018 skrevs en ny överenskommelse om prioriterad samverkan utöver den samverkan som
redan finns uppbyggd. Prioriteringarna avser åren 2019–2022 och omfattar samverkan med
en ny regional utvecklingsstrategi för regionen och regional fysisk planering/strukturbild
utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Vad avser regional fysisk planering tycker vi att den nya lagen om regional planering även
borde omfatta Västra Götaland då regional planering är avgörande för regional tillväxt i vårt
län, dels för näringslivets förutsättningar men också för Länsstyrelsens möjlighet att
tydligare bidra till regional tillväxt genom fysisk planering.
Exempel på konkreta frågor i det regionala tillväxtarbetet som Länsstyrelsen arbetar med
rör stadsutvecklingsfrågor och infrastruktur, strukturfonder, landsbygdsutveckling och
social hållbarhet. Vi har regelbundna möten med VGR i frågor som rör regional tillväxt.
Därutöver sker löpande kontakter i det dagliga arbetet i exempelvis
landsbygdsutvecklingsfrågor. Det nära samarbetet med den regionala
bredbandskoordinatorn i VGR och samverkansgruppen UBIT (utveckling, bredband och IT)
har lett till ett väl utbyggt bredbandsnät i Västra Götalands län med många och aktiva
fiberföreningar. Angående livsmedel driver Länsstyrelsen och VGR flera gemensamma
projekt för att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos livsmedelsföretagare, vilka gett
goda resultat när det gäller bland annat andelen lokalt odlad mat i de offentliga köken.
I och med den nationella livsmedelsstrategin och uppdraget som länsstyrelserna fått, att
ansvara för den regionala implementeringen, har samarbetet med VGR blivit mer intensivt
kring livsmedelsfrågorna. Tillsammans har detta resulterat i en gemensam satsning
gentemot länets kommuner kring deras arbete med livsmedelsstrategin. Tre träffar är
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planerade med kommunerna utifrån livsmedelsstrategins tre fokusområden, varav det första
hölls i december 2018 och handlade om regler och villkor.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att samverkan med Västra Götalandsregionen som
har det regionala utvecklingsansvaret fungerar väl. Bedömningen grundar sig på ovan
nämnda gemensamma satsningar och projekt.
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
Huvudansvaret för regional tillväxt- och utveckling ligger sedan sekelskiftet hos Västra
Götalandsregionen (VGR). Länsstyrelsens nuvarande 1:1 anslag (3,48 mnkr) för att stödja
regionala tillväxtåtgärder sker i form av medfinansiering av projekt som, efter ansökan,
bedöms stödja prioriterade områden inom Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt
och utveckling ”Västra Götaland 2020”. Verksamheten har tagit hänsyn till de
förutsättningar som råder i länet genom att följa regionens strategi för tillväxt och
utveckling och fördelningen sker utifrån inkomna projektansökningar och regionens beslut
och prioriteringar om medfinansiering.
De pågående projekt som beviljats medfinansiering under året och utgör det huvudsakliga
och väsentliga anslagsnyttjandet är följande:
•

•
•

•

Lokalproducerat i Väst, en aktör för utvecklingsstöd, nätverkande och evenemang för
lokala livsmedelsföretag, som kontinuerligt bedriver projekt som stödjer tillväxt och
utveckling inom regionen
Samverkansplattformen Biogas Väst, ett projekt som utgör en samverkansplattform för
lokala aktörer längs biogasens värdekedja inom regionen
Processtöd för offentlig upphandling av livsmedel, ett projekt tillsammans med Västra
Götalandsregionen som ska bidra till och skapa förutsättningar för att fler lokala aktörer
ska kunna bli leverantörer till offentliga kunder inom regionen
Projekt inom ”Klimat 2030” som ska bidra till ökad sysselsättning och produktion inom
förnybar energi och skapa förutsättningar till energieffektivisering, omställning och
innovation samt minskad klimatpåverkan inom regionen.

Särskilt fokus har lagts på att ytterligare stärka samverkansformerna för regional tillväxt
och utveckling både kort- och långsiktigt inom regionen. Länsstyrelsen har lyft fram,
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samverkat och förtydligat arbetsformer och innehåll, både tillsammans med externa
samverkansparter och internt på Länsstyrelsen.
Projekten har följt sina projektplaner och projektmål på ett bra sätt. Länsstyrelsen har
ytterligare stärkt fokus och samverkansformer, både externt och internt, för regional tillväxt
och utveckling. Med anledning av ovanstående bedömer vi att vi uppnått ett gott resultat.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt

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 måluppfyllelse
Livsmedelskontroll
Inom livsmedelskontroll har alla uppsatta mål uppnåtts förutom den planerade kontrollen av
primärproduktion. Följande aktiviteter har genomförts för att nå målen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samordnat och stöttat kommunerna inom livsmedelsområdet, framför allt inom ramen
för Miljösamverkan Västra Götaland.
Revision av den kommunala livsmedelskontrollen har skett enligt plan varav 4 med
skuggkontroll.
Genomfört uppföljningar av fyra kommuners åtgärdsplaner från revisioner 2016 och
2017 vilket har ökat effekten av revisionen.
69 planerade fullständiga livsmedelskontroller av 80 i primärproduktionen har utförts.
Följer fördelningen i riskklasser enligt vägledning från Livsmedelsverket.
Kontrollerat 35 gårdar som torkar spannmål, enligt Mål 12, och följt upp de sex
anmälningar/klagomål som inkommit samt vid påvisade brister.
Provtagning och analys har skett i de nationella kontrollprogrammen.
Inventerat vår kompetens med en modell benämnd Kompetensrosen.
Samverkan med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län vilket stärker vårt arbete,
utvecklar vår kompetens och bidrar till ökad samsyn.
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Kontroll av djurskydd
Inom kontroll av djurskydd anser vi att följande mål är uppfyllda:

•

•
•

utbildning, likriktning och verifiering (samsynskoordinatorer har utsetts för att verifiera
och likrikta beslut, kontrolläsning av kontrollrapporter, parallellkontroller,
Kompetensros används som utbildningsbehovsindikator),
djurhållarens kunskap om lagstiftningen ökar (informationsmaterial lämnas alltid,
motiverande samtal som kommunikationsmetod används, rådgivning ges vid behov),
service (90 procent av kontrollrapporterna inom 21 dagar, klarspråk, 100 procent
förprövningsärenden inom 56 dagar, ansökningar § 16 och ansökningar om offentlig
förevisning inom 90 dagar efter komplett ansökan).

Mål avseende riskbaserad kontroll når vi inte upp till i år då vi utfört kontroll av 6,3 procent
av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur (målet är 10 procent). Möjliga
orsaker och åtgärder, se rapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.30.
Mål avseende resurseffektivitet och effekt av kontroller når vi inte upp till i år då kvoten
mellan anmälningskontroller och normalkontroller är 0,75 (ska vara minst 1), antalet
obefogade kontroller är 48 procent (ska vara högst 25 procent) och konstaterade brister
åtgärdade av djurhållare utan upprepade uppföljningar är 37 procent. Möjliga orsaker och
åtgärder, se rapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.30.
Foder
Inom foder är alla uppsatta mål uppnådda. Följande aktiviteter har genomförts för att nå
målen:

•
•

Foderföretag med spannmålsodling enligt Mål 12 och foderföretag godkända för
inblandning av läkemedel i foder har prioriterats.
Övriga uttagna kontrollobjekt har följt fördelningen i riskklasser enligt vägledningen
från Livsmedelsverket.

Animaliska biprodukter
Inom animaliska biprodukter är alla uppsatta mål uppnådda. Följande aktiviteter har
genomförts för att nå målen:

•

•

Deltog under 2018 i det nationella ABP-projektet (animaliska biprodukter) enligt den
nationella kontrollplanen. Kontroll av tre transportörer utfördes inom ramen för
projektet.
Samsynsmöte med Skåne och Stockholm vid två tillfällen.
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Djursmittskydd
Inom djursmittskydd är alla uppsatta mål uppnådda. Följande aktiviteter har genomförts för
att nå målen:

•
•
•
•

Hanterat 20 anmälningar om MRSP/MRSA.
Kontrollerat sex hygienplaner vid tillsyn av veterinär på klinik och utfört administrativ
kontroll av 60 hygienplaner.
Hanterat 108 fall av salmonella hos katt, 53 fall av kvarka hos häst och åtta fall av
frasbrand.
Delaktiga i arbetet med utbrottet av Newcastlesjukan i Mölndal

Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser
Inom området är alla uppsatta mål uppnådda. Följande aktiviteter har genomförts för att nå
målen:

•
•
•
•
•

Prioriterat tillsyn över de veterinärer som arbetar kliniskt med livsmedelsproducerande
djur för att säkerställa trygga livsmedel för konsumenterna.
Kontroll av läkemedelshanteringen hos 22 djurhälsopersonal inom hästsektorn.
Kontroll av läkemedel på 43 gårdar.
Administrativ tillsyn av 59 veterinärer som behandlar mjölkkor enligt ViLA.
Antibiotikakontroll hos fyra mjölkleverantörer.

1.30 Länsstyrelserna ska arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller.

Återrapportering och bedömning av resultat
Översiktlig bedömning av resultat:
•
•

Utvecklingsbehov avseende antal kontroller
Gott avseende bättre djurskyddskontroller.

Under 2018 har vi utfört 2 294 kontroller, fördelat på 769 normalkontroller, 1 029
anmälningskontroller, 370 uppföljningskontroller och 126 övriga kontroller (tillstånd
etcetera). Sammanlagt är detta något färre kontroller än 2017.
Målet för året var att utföra kontroll av tio procent av kontrollobjekt med
livsmedelsproducerande djur och ha en kvot av minst en avseende antalet
normalkontroller/anmälningskontroller. Vi når endast upp till 6,3 procent och har en kvot på
0,75. En delorsak är att vi lagt mycket insatser och resurser på att ta över Polisens uppgifter
avseende tillsynslagen av hund och katt och verkställande av omhändertaganden. Likaså har
vi haft en ökning av antal anmälningar.
För att se till att kvaliteten på djurskyddskontroller ökar har vi lagt mycket tid och resurser
på motiverande samtal som kommunikationsmetod och på samsyn och likabehandling i
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förelägganden. Vi har även påbörjat införandet av mobil djurskyddskontroll, vilket är ett led
i att effektivisera djurskyddskontrollen och att kunna ge djurhållaren bättre rådgivning och
information på plats. Detta är insatser som initialt kräver mycket resurser. Vår förhoppning
med dessa insatser är att kvaliteten kommer att öka i våra bedömningar och hur vi
kommunicerar detta, vilket kommer att märkas både i djurhållarens upplevelse av
kontrollen och i motivationen att åtgärda brister.
De åtgärder vi jobbat med under året för att öka antal kontroller är test av sprintsystem,
tydligare tolkning och samsyn kring prioriteringsordning av anmälningsärenden, tillsätta
samsynskoordinatorer som säkerställer prioritering och likvärdig bedömning, utbildning och
kompetensförstärkning av djurskyddstelefonen. Dessa åtgärder tillsammans bedömer vi kan
frigöra tid då vi kan göra kontroller på annat sätt än genom att vara på plats utan att riskera
att djurskyddsnivån sänks. Likaså gör dessa åtgärder att vi kan åka ut på obefogade
kontroller i mindre utsträckning. Cirka 48 procent av de kontroller vi åker på är obefogade.

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 måluppfyllelse
Under året har effektiviteten i handläggningen delvis kunnat öka. Länsstyrelsen har genom
erfarenhetsutbyte och diskussioner med andra länsstyrelser hittat förenklingar inom de egna
ramarna. Förslag på förenklingar har också lyfts till Jordbruksverket via olika grupperingar.
För utbetalningar inom projekt- och företagsstöd har Länsstyrelsen relativt god
måluppfyllelse inom de flesta åtgärder och i nationella jämförelser ligger vi bra till. Inom
Havs- och fiskeriprogrammet uppfylls inte målen och det drar ner den totala
måluppfyllelsen.
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För ansökningar om stöd är handläggningstiderna för de stora ärendegrupperna inte i nivå
med målen. Grunden till detta är de stora ärendebalanser som låg och väntade redan när
handläggningssystemet öppnade 2015 och det gör att vi har svårt att komma ikapp under
programperioden. Länsstyrelsen jobbar hårt för att hitta förenklingar och effektiviseringar
och arbetet har resulterat i handläggningstider som hela tiden minskar.
Från starten av programperioden fram till och med november klarar Länsstyrelsen målet för
handläggningstiden för utbetalningar av företagsstöd där siffran är precis 90 procent. För
utbetalningar av projektstöd är siffran 55 procent och för miljöinvesteringar 67 procent. För
stöd inom Havs- och fiskeriprogrammet är motsvarande siffra 18 procent. När det gäller
ansökningar om stöd inom Landsbygdsprogrammet klarar länsstyrelsen handläggningsmålet
för 24 procent av ansökningarna av projektstöd, 16 procent av ansökningarna inom
miljöinvesteringar, tre procent av ansökningarna inom företagsstöden och 18 procent av
ansökningarna inom Havs- och fiskeriprogrammet.
Länsstyrelsens har gjort aktiva val och prioriterat deltagande i arbetsgrupper och
förbättringsarbetet tillsammans med Jordbruksverket. Våra medarbetare har varit med och
planerat och även genomfört stödsamordnarkonferensen för Pof-stöden 2018 och är även
med i planeringen för konferensen 2019.
Under 2018 har vi övergått till löpande handläggning och beslut för alla stöd utom 4.1 2a,
investeringsstödet för ökad konkurrenskraft. Att handläggare och beslutsfattare inte behöver
vänta på samlade beslutstillfällen har lett till att beslut kan tas löpande och delges de
sökande fortare. Det har ytterligare ökat effektiviteten och takten med vilken besluten tas.
Vi upplever även fortsatt svårigheter med att få ut medlen inom de åtgärder där de sökande
behöver ha övrigt offentligt stöd och sprider information om att denna typ av
medfinansiering behövs i olika sammanhang där våra medarbetare deltar.
För att försöka få in så bra ansökningar som möjligt har flera informationsinsatser
genomförts. Handläggare har vid flera tillfällen samlat både (presumtiva) sökande och
konsulter för att informera om vilka krav som finns på investeringar och ansökningar. Vi ser
att detta resulterar i bättre förståelse, och mindre del av handläggningstiden går nu åt till
förklaringar och kompletteringar.
Jordbrukarstöden
För att underlätta för lantbrukarna att göra rätt i sin ansökan om jordbrukarstöd har vi en
telefonsupport under ansökningsperioden. Vi hade även en informationsdag inför
ansökningsperioden för de konsulter i länet som gör ansökningar åt lantbrukare.

Vi har arbetat aktivt tillsammans med andra länsstyrelser och Jordbruksverket för att hitta
förenklingar i verksamheten. Flera av de förslag vi tagit fram har lett till nya arbetssätt som
ökar effektiviteten.
För att minimera antalet besök hos lantbrukarna planeras och samordnas fältkontrollerna i
så hög utsträckning som möjligt. Många av länets lantbrukare får ändå besök flera gånger
under en kontrollsäsong eftersom kraven i stöden och ersättningarna är olika och kräver att
de ska kontrolleras vid olika tidpunkter under året.
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Under 2018 har de allra flesta lantbrukarna i länet fått sina ersättningar för året utbetalda
vid första möjliga utbetalningstillfälle. Drygt 90 procent av möjligt belopp för
delutbetalningen av miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd
betalades vid första tillfället. För direktstöden fick 97 procent av lantbrukarna sina
ersättningar under december månad. Vi har även arbetat med att slutföra handläggningar
och ta beslut om utbetalning av ersättningar från åren 2015 till 2017. Under hösten har
ansökningar motsvarande cirka 45 mnkr blivit klara.
Vi följer det handläggningsstöd och de rutiner som finns för handläggning och kontroll av
jordbrukarstöden för att minimera andelen fel i stödhanteringen. Erfarenhetsutbyte görs
regelbundet med andra län för att förbättra stödhanteringen.

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 beviljat sälskadeersättning för 591 tkr ur viltskadeanslaget 1:7 till
yrkesfiskare inom det småskaliga kustfisket. Tillsammans har de rapporterat om strax över
4 000 redskapsskador. De drabbade yrkesfiskarna bedriver huvudsakligen fiske efter
läppfiskar för export till norsk laxodlingsindustri samt fiske med garn efter sill och makrill
på kustkvoten.

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 och bedömning av resultat
Länsstyrelsen har under året använt cirka 1,8 mnkr från erhållet viltskadeanslag.
Medlen har använts till såväl förebyggande åtgärder som ersättning efter uppkommen
skada.
Under året har 25 ersättningsärenden gällande rovdjursskador handlagts. Främst gäller dessa
lodjursangrepp på får. Ersättningsärenden gällande skador av fredat vilt på grödor ligger
oförändrat i år jämfört med förra året (cirka 15). Främst gäller dessa skador orsakade av
gäss och tranor.
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Bidrag till förebyggande åtgärder för rovdjursskador har delats ut genom 13 beslut. Dessa
ärenden ligger på ett normalt antal. Ärendena har gällt rovdjursavvisande stängsel,
boskapsvaktande hundar och rovdjursvästar för hund. I Västra Götalands län köper
Länsstyrelsen in skrämselutrustning som används till att förebygga skador av stora fåglar på
jordbruksgrödor. Bidrag delas därför inte ut till enskilda brukare för detta ändamål, utan
Länsstyrelsen lånar i stället ut utrustningen. Länsstyrelsens besiktningsmän för grödskador
sköter distribueringen av utrustningen (hämtning och lämning). Kring två av länets största
fågelsjöar (Östen och Hornborgasjön) verkar två så kallade skrämselkonsulenter.
Konsulenterna arbetar med att bedriva intensifierad skrämselverksamhet för behövande
brukare för att mildra ett i övrigt förhöjt skadeläge i dessa områden.
En mindre andel av viltskadeanslaget har använts för att kartlägga förekomsten av gäss
kring länets två största fågelsjöar Hornborgasjön och Östen. En viss del av anslaget har
använts till stödutfodring. Länsstyrelsen har påbörjat ett projekt som går ut på att
sammanställa jordbruksmetoder som syftar till att göra jordbruket mindre attraktivt för gäss.
Resultatet kommer att utgöra grunden för en informationsmanual samt ett antal
föreläsningstillfällen. Detta projekt är i uppstartsfas och kommer när det är klart att bekostas
med viltskademedel (37 tkr). Länsstyrelsen har kontinuerliga informationsmöten med
brukare, jägare, besiktningsmän, skrämselkonsulenter, fågelskådare och andra intressenter
kring länets största fågellokal Hornborgasjön. Besiktningsmän, handläggare och
skrämselkonsulenter har medverkat vid ett utbildningstillfälle under året.
De flesta av de uppgifter som ingår i uppdraget är löpande och vår samlade bedömning av
resultatet för dem är gott.

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
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med information till kommunerna om civilt försvar. I det
ingår introduktion kring gällande försvarsbeslut, hot- och riskbilder (FOI Typfall), referens
till vissa lagar för höjd beredskap och orientering om Länsstyrelsens stöd. Målgrupp har
varit kommunstyrelsens politiker, kommunens ledningsgrupp med tjänstemän. Totalt har
cirka 35 av länets 49 kommuner besökts. Länsstyrelsen har medverkat med motsvarande
informationspaket till länets räddningstjänster och nätverk av till exempel kommunchefer
och säkerhetssamordnare. Länsstyrelsen har medverkat med stöd i ledningsövningar för
kommunledningar och hemvärnsbataljoner.
Vår bedömning är att Länsstyrelsen ligger väl framme i planeringen av civilt försvar och i
dialogen med länets kommuner. Ett exempel på det är konferenser där vi har fört dialog
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med kommunerna om den nya kommunöverenskommelsen, där civilt försvar ingår som en
ny bilaga.
Länsstyrelsen bedömer också att det fortsatt finns ett stort kunskapsbehov om civilt försvar,
lagar och förordningar relaterat höjd beredskap hos kommunernas politiker,
ledningsgrupper och tjänstemän inom hela länet. Denna bedömning grundas på att vi inte
har besökt länets samtliga kommuner under året och att en ny mandatperiod inleds.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt

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
Planering för stöd till Försvarsmakten
Länsstyrelsen har initierat och modererat en kunskapsdag om livsmedelsberedskap med
regionala aktörer där även Livsmedelsverket medverkat. Försvarsmakten (Västra
militärregionen) deltog och frågan om försörjningsstöd till Försvarsmakten berördes.

Länsstyrelsens bedömning är att planering för stöd till Försvarsmakten om kritiska
förnödenheter, egendom och tjänster kan utvecklas ytterligare. Denna bedömning grundas
på att Försvarsmakten kan vara mer precis i sin behovsframställning.
Stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system
Länsstyrelsen har under året utbildat länets kommuner i säkerhetsskydd inklusive det som
berör informationssäkerhet. Västra Götaland är ett av pilotlänen för länsstyrelsegemensamt
utvecklat filkryptosystem (hemlig/begränsad hemlig nivå).

Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndighetens interna arbete med att stärka
arbetsformerna, inklusive utrustning och tekniska system, i viss utsträckning möter de höga
krav på sekretess och robusthet som krävs. Utökade insatser behövs för att kunna möta de
höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
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Planering för att kunna verka från alternativ eller skyddad ledningsplats
Tillsammans med andra aktörer har Länsstyrelsen påbörjat planeringen av ledningsplats (er) relaterat till höjd beredskap. Arbetet avser både alternativ respektive skyddad plats.
Länsstyrelsen har under året utverkat två andra alternativa ledningsplatser, som inte är
värderade relaterat höjd beredskap, där vi dels planerat för samlokalisering med en annan
myndighet och dels förstärkt vår förmåga att leda från egna lokaler.

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det under en extraordinär händelse finns en god
planering för att kunna verka från en alternativ eller skyddad ledningsplats. Denna
bedömning grundar sig på att Länsstyrelsen bör fortsätta arbetet med skyddad eller
alternativ ledningsplats relaterat höjd beredskap då detta ställer andra krav på en
ledningsplats jämfört med en extraordinär händelse.
Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar m.m.

Länsstyrelsen har samarbetat med landets övriga länsstyrelser kring den översyn av
tillämpbarhet, ansvarsförhållanden och eventuella ändringsbehov i författningar på
totalförsvarsområdet som uppdragits genom respektive myndighets regleringsbrev.
Resultatet av översynen visar på flera områden där förändringar och förtydliganden är
önskvärda från lagstiftarens sida då organisationsförändringar inom staten, och även
allmänna samhällsförändringar, påverkar tolkning och tillämpbarhet av gällande lag och
förordning.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av
ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens
ansvarsområde bör fortsätta. Denna bedömning grundar sig på att kunskap om lagrummet
om höjd beredskap fortfarande till del måste utvecklas.
Utvecklat samarbete med näringslivet
Inledande kontakt har tagits med branschorganisationen Svenskt Näringsliv regionalt.
Svenskt Näringsliv anser att civilt försvar är en fråga för deras centrala nivå. Länsstyrelsen
har samverkat med representanter för näringslivet inför enskilda aktiviteter. Bland annat
deltog livsmedelsföretag vid kunskapsdagen om livsmedelsberedskap.

Länsstyrelsens samlade bedömning är att en utveckling av samarbetet med näringslivet bör
fortsätta regionalt och tillsammans med myndigheter inom de sju prioriterade områdena
(sektorerna) för civilt försvar. Denna bedömning grundar sig på antagandet att bästa effekt
uppnås genom ett sådant samarbete.
Bedömning av resultat
Vår bedömning är att Länsstyrelsens arbete med civilt försvar följer den nationella
planeringen. Genom samarbetet inom NOST samverkan (länsstyrelserna i Halland, Västra
Götaland, Värmland och Örebro) med Militärregion Väst, har vi haft en bra möjlighet att
arbeta med de prioriterade områdena.

Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt
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Näringsdepartementet (uppdrag)
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
Länsstyrelsen verkar för att i stora delar av sin verksamhet hitta och genomföra förenklingar
för företag. Inom handläggningen av projekt- och företagsstöd har handläggarna haft som
mål att hjälpa de sökande att göra rätt genom informationsinsatser. Bland annat har vi
ordnat flera informationsträffar om företagsstöden.
Genom arbetet med länsstyrelsernas nya webb har Länsstyrelsen försökt att förse våra
sökande med tydlig och enkel information som ska leda dem rätt.
I arbetet med den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin är förenklingar för
företag en naturlig del inom flera områden. Tillsammans med Västra Götalandsregionen har
Länsstyrelsen under hösten startat ett projekt med kommunerna för att bland annat titta på
regler och villkor för lantbruks- och livsmedelsföretagare, men också hur vi som
myndigheter kan tänka om och göra annorlunda för att underlätta för företagen.
Inom vår rådgivningsverksamhet bedriver vi också flera projekt med syfte att utbilda
landsbygdsföretagare för att de på olika sätt ska få ökad lönsamhet, konkurrenskraft eller
möjlighet att på annat sätt utveckla sitt företag.
Inom ovanstående verksamhetsområden bedömer vi att resultatet av vårt arbete är gott och
att det gynnar länets företagare.
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
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 utvecklas
nu till att även inkludera företag i besöksnäringen.
SKL har inte efterfrågat Länsstyrelsens stöd under året. Länsstyrelsen efterlyser tydligare
instruktioner i kommande regleringsbrev för att kunna bistå SKL i arbetet.
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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.

Återrapportering och bedömning av måluppfyllelse
Förprövning av djurstallar
Vi har beslutat i 158 förprövningsärenden. Beslut ska tas inom 56 dagar enligt
Jordbruksverkets föreskrift 2012:12, vilket vi har gjort i samtliga ärenden. För att förstärka
kommunikationen har vi infört en telefonslinga vilket innebär att när någon är upptagen
kopplar växeln vidare till nästa handläggare.

Vi har gjort en brukarundersökning och där framgår att vi har uppnått idealindex eller över.
Det är en svårighet att tolka de öppna svaren då närmare 90 procent inte berör
förprövningen utan har riktats mot olika stödutbetalningar.
Måluppfyllelsen för förprövning av djurstallar är helt uppfylld.
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Länsstyrelsen har beslutat i 572 ärenden varav 90 procent inom målet 42 dagar. Vi har jobbat
med att ha rätt sökord i telefoniwebben så att växeln ska koppla företaget rätt och vi jobbar
på att vara tillgängliga på telefon när vi inte är på möten etcetera.

Webben är numera nationell och där finns vägledningar för att förenkla för företagen att
kunna göra bedömning av samrådsbehovet. Länsstyrelsen har lämnat en hel del synpunkter
och förslag till förbättringar på det nya WebbGIS som ska lanseras i mitten av 2019.
Vi har också tagit fram ett arbetssätt med förenklad hantering av underhållsröjningar och
ledningsdragningar vilket leder till snabbare beslut för företagen.
Måluppfyllelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är helt uppfylld.
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Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet/ändringstillstånd
För att minska den totala handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att
beslut fattas har vi ett internt mål på 8 veckor för begäran om komplettering av ansökan.
Detta lyckades vi med i 59 procent av ärendena.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) har fattat beslut i 31 helprövningar och 10
ändringstillstånd (avskrivningar borträknade). När det gäller handläggningsmålet på 180
dagar, som räknas från det att ärendet är komplett, har resultatet förbättrats från föregående
år, från 45 till 56 procent.
Vi har haft flera kontakter med övriga MPD-län för kompetensutbyte för att ta del av deras
handläggningsrutiner. Utifrån dessa kontakter har vi gjort följande iakttagelser:
•

•

Vi skriver ett mer omfattande länsstyrelseyttrande än merparten av de andra
länsstyrelserna vilket medfört att vi nu tagit fram mallar i syfte att fokusera och bli mer
koncisa kring de frågor som är av särskilt stor vikt.
Därutöver tar kommuniceringen lång tid och vi har under slutet av året ändrat våra
rutiner och kommer att bli mer restriktiva med att bevilja anstånd framöver.

Med anledning av dessa iakttagelser har vi inlett ett förändrat arbetssätt. Sammantaget
bedömer vi att måluppfyllelsen för ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet är delvis
uppfylld och att ett utvecklingsbehov kvarstår.
Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet
För att underlätta för företagen har en webbaserad tjänst för anmälan om ändring av
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet införts på Länsstyrelsens hemsida. Tjänsten har
använts men behöver utvecklas så att användaren kan få en överblick över alla uppgifter
som ska lämnas i anmälan. Bristen på överblick har medfört en del merarbete både för
verksamhetsutövare och för handläggarna.

Vi har avslutat 59 anmälningsärenden varav 66 procent har klarat handläggningsmålet på 75
dagar. Det är något sämre resultat jämfört med 2017 då vi nådde målet för något fler
ärenden. De ärenden där handläggningstiden överskridits har dock inte påverkat
verksamheterna. Vi behöver arbeta för att korta handläggningstiderna, se över våra rutiner
och ytterligare prioritera handläggningen av anmälningsärenden för att vi bättre ska kunna
nå upp till målet.
Sammantaget bedömer vi att måluppfyllelsen för anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet är delvis uppfylld men att ett utvecklingsbehov kvarstår.
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Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga
Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med regleringsbrevsbilaga 1: Mallar för
redovisning av statistik (ändringsbeslut 2018-12-18).

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
Länsfakta

2018

Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal

2017

2016

81

57

55

31,1

28,9

29,4

Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll

2,0

2,6

3,3

varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i primärproduktionen

0,8

1,4

2,2

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen

0,2

0,3

0,1

6

0

1

Årsarbetskrafter inom området djurskydd

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter.

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, ärendehanteringssystemet Platina,
Djurskyddskontrollregister

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
Minskningen i antal årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll, och vidare inom den
offentliga kontrollen av livsmedel i primärproduktionen, beror på personalomsättning som
orsakat ett kompetensglapp. Under året kunde vi tillfälligt förstärka antalet länsveterinärer
vilket gjorde att vi kunde göra en satsning på tillsyn av djurhälsopersonal.

Tabell 1.2: Fiske
Länsfakta

2018

2017

Antal fiskevårdsområden

330

329

329

Antal fiskelicenser

387

426

436

58

57

59

8

36

130

Antal personliga fiskelicenser
Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram

2016

Källa:
Fiskekartan.se (fiskevårdsområden)
Havs- och vattenmyndigheten (licenser, personliga fiskelicenser)
Jordbruksverkets IT-system BLIS (ansökningar om stöd)

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske
Anledningen till den stora variationen av antal inkomna ansökningar om stöd mellan åren är
att programperioden och möjligheten att söka stöd startade 2016 och därefter tog pengarna
slut ganska fort inom många åtgärdsområden och därav att ansökningarna har minskat
kraftigt åren efter.
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Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2007–
2013
Strukturfondsadministration
Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration

Anslag
(5:1)

Övrig
finansiering

Årsarbetskrafter

5

2

0,0

varav förvaltande myndighet
varav attesterande myndighet
varav kontroller i territoriella program
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod
2007–2013
Utfallet avser Länsstyrelsens remissarbete till regeringskansliet om EU:s
strukturfondsförordningar.

Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2014–
2020
Strukturfondsadministration
Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration

Anslag
(5:1)

Övrig
finansiering

Årsarbetskrafter

0

0

0,0

varav förvaltande myndighet
varav attesterande myndighet
varav kontroller i territoriella program
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod
2014–2020
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Tabell 4.1: Kulturmiljö
Länsfakta kulturmiljö

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

45 585

45 337

44 978

257

256

251

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen

651

651

651

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal

190

190

190

212 574

235 760

235 760

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 1)
Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen

2)

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha) 3)
Kulturreservat, antal
Kulturreservat, yta (ha)
Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 4)

5

5

5

252

252

252

49

49

49

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
1. Underlaget levereras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som från och med 2013 tar
fram statistik för landets samtliga län.
2. Byggnadsminnet Hjo Stadspark, dnr: 432-41772-2013, beslutsdatum 2018-05-31.
3. Två riksintresseområden har reviderats under 2018, Edet-Sätra (R 3) och Forsvik (R
4) vilket lett till en arealminskning med ca 23 000 ha. Edet-Sätra Lst dnr: 43615945-2018 och Forsvik Lst dnr: 436-15946-2018.
4. Vi har studerat svaren i miljömålsenkäterna 2015 och 2018. Uppgifterna om
kulturmiljöprogram har jämförts och tolkats med andra kända uppgifter. Mycket
pekar på att andelen aktuella kommunövergripande kulturhistoriska
planeringsunderlag uppgår till 45 procent, alltså något mindre än den siffra på 49
procent som rapporteras via Boverket/RUS (Regional utveckling och samverkan i
miljömålssystemet. Noteras bör att del av procentsatsen (beroende på kommunernas
enkätsvar) kan utgöra strategisk kommunövergripande kulturmiljöhantering endast i
översiktsplan och inte i exempelvis kulturmiljöprogram, därav utrymmet för en lägre
procentsats.

126

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

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

0

0

0

Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen

24 117

21 049

21 731

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, Riksantikvarieämbetets handläggarsystem KÄLLA

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö
Samtliga bidrag som Länsstyrelsen beslutar om med stöd av förordningen (2010:1121) om
bidrag till förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer, betalas ut av
Riksantikvarieämbetet.

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa
Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa

Kostnader (tkr)

Årsarbetskrafter

9 458

8,6

1 979

1,8

0

0,0

varav Alkohol- och tobaksärenden (705)

2 386

2,9

varav Alkoholärenden (7051 - 7053)

1 101

1,3

varav Tobaksärenden (7054 - 7056)

1 053

1,2

Totala kostnader (exkl. OH1)
varav Allmänt och övergripande inom folkhälsa (700)
varav Fördelning av statsbidrag (704)

1

Totala kostnader (inkl. OH )

11 758

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.

Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter
Folkhälsa
Arbetet inom Folkhälsa har bedrivits i samma omfattning som föregående år.

Tabell 6.1: Jämställdhet
Kostnader/intäkter för område Jämställdhet

2018

2017

2016

Verksamhetskostnader inkl. OH1 (tkr)

9 793

9 034

8 138

varav ramanslag 5:1, netto (tkr)

3 081

2 450

2 041

varav övrig finansiering (tkr)

6 425

6 446

6 097

1,03

1,07

1,01

5 731

4 451

7 000

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%)
Verksamhetsintäkter
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World.

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet
Kostnadsökningen inom ramanslag 5:1 beror på vårt arbete med revidering av regional
jämställdhetsstrategi.
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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.

Återrapportering och bedömning av resultat
Länsstyrelserna representeras i rådet av landshövdingen i Uppsala län. Ett expertnätverk har
knutits till rådet, där länsstyrelserna representeras av länsarkitekten i Skåne län.
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 framgår att Rådet under 2018 fokuserar på tre
huvudområden: Rätt kunskap, Utvecklad metodik samt Process och Stöd till det lokala
arbetet.
Länsstyrelsens arbete med att bistå Rådet för hållbara städer ska vara en integrerad del av
den ordinarie verksamheten. Länsstyrelsen arbetar brett med hållbarhetsfrågor kopplat till
städer och samhällen i den fysiska planeringen inom området hållbar samhällsplanering och
boende, i arbetet med energi och klimat, i kulturmiljöarbetet, i miljömålsarbetet och i
integrationsuppdraget. Detta beskrivs på andra platser i årsredovisningen. Vi redovisar här
vårt deltagande på två externa arenor där vi både bidrar med och får fördjupad kunskap om
hållbar stadsutveckling.
Länsstyrelsen är partner i Centrum för management i byggsektorn (CMB), som är ett forum
för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad för att bidra till ett
hållbart samhällsbyggande. CMB bildades som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers
tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. Länsstyrelsen har en
representant i CMB:s stads- och regionutvecklingsgrupp som regelbundet möts. Gruppens
uppgift är att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden, vilket bland
annat uppnås genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Länsstyrelsen
har därmed möjlighet att ha tillgång till ytterligare en kanal för inhämtning av relevant
kunskap inom samhällsbyggnad. Samtidigt bidrar Länsstyrelsen med sin erfarenhet från
praktiskt arbete med fysisk planering.
Länsstyrelsen är part i forskningsplattformen Mistra Urban Futures – ett centrum för hållbar
stadsutveckling – och har deltagit i centrets verksamhet och utveckling genom
konsortierådet och i en samordningsgrupp samt i ett antal specifika projekt. Den kunskap
som har producerats genom forskning och projekt har kommit till uttryck i vårt arbete,
bland annat inom fysisk planering, bostadstadsmarknadsanalys och i arbetet för social
hållbarhet. Vi har främst varit engagerade i kunskapsarenan Urbana stationssamhällen,
social hållbarhet i fysisk planering, bostadsfrågor och utveckling av centrets framtid.
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Sammantaget finns mycket mer att göra för att våra städer och samhällen ska bli långsiktigt
hållbara.
Resultatbedömning:
☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt
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Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag
Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 §

2018

2018
Ackumulerat utfall

Netto budget

Utfall kostnader

Budget kostnader

Utfall intäkter

Nettoutfall

Utfall intäkter

Budget intäkter

2017
Utfall kostnader

2016
Ackumulerat utfall

Verksamhet

Nettoutfall

Belopp angivna i tkr

Offentligrättslig verksamhet
Djur och lantbruk (avgift för extra
kontroller m.m.)

-4 170

2 267

2 369

-102

2 500

2 204

2 700

2 259

-200

-55

-4 327

0

983

983

0

1 000

1 024

1 000

1 024

0

0

0

140

326

96

230

190

349

190

80

0

269

639

-466

1 506

1 865

-359

1 650

1 585

1 550

907

100

679

-147

Resurssamordning

1 797

240 808

240 144

664

221 800

274 086

223 160

259 744

-1 360

14 342

16 743

Övrig uppdragsverksamhet

1 784

14 024

17 063

-3 039

25 000

40 949

25 784

39 132

-784

1 817

562

Summa totalt

- 915

259 913

262 519

-2 606

252 140

320 196

254 384

303 146

-2 244

17 051

13 469

-4 496

5 081

5 312

-231

5 340

5 162

5 440

4 270

-100

892

-3 836

3 581

254 832

257 207

-2 375

246 800

315 035

248 944

298 876

-2 144

16 159

17 305

Registreringsavgift
för jaktområden
Delgivning
Övrig offentligrättslig verksamhet

Uppdragsverksamhet

- fördelat på
Summa offentligrättsligt
Summa uppdragsverksamhet

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den indelningen för
återrapportering som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i regleringsbrevet.
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 §
Huvuddelen av avgifterna avser länsstyrelsernas resurssamordning inom IT-verksamhet. På
grund av den relativt kraftiga volymökningen av antalet användare under 2018 har ITavdelningens intäkter ökat. Då en betydande del av IT-avdelningens kostnader utgörs av
grundläggande IT Infrastruktur sker motsvarande kostnadspåverkan för IT-avdelningen med
en viss tidseftersläpning. Under 2019 kommer avgiften justeras.
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Det ackumulerade resultatet för verksamheten Djur och lantbruk uppgår till -4 327 tkr och
merparten av underskottet har uppstått tidigare år. Anledningen är dels att en relativt stor
andel av djurägarna har ingen eller låg betalningsförmåga vilket genererar kundförluster och
dels att det vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket
tillåter bara debitering motsvarande en person. Dessa extra personalkostnader redovisas
numer på förvaltningsanslaget.

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 ska nedan återrapportera en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Återrapportering
Länsstyrelsens många och skiftande uppdrag ställer krav på både djup och bred kompetens.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt och systematiskt med
kompetensförsörjning. Det innebär bland annat att chefer regelbundet och årligen ser över
kompetensbehovet inom de olika verksamheterna. Åldersstruktur, sårbara
kompetensområden och förändringar i uppdraget är exempel på återkommande frågor.
Vi använder en kompetensbaserad metod vid rekrytering. Syftet är att utifrån en analys av
arbetsuppgifterna och deras kompetenskrav rekrytera rätt kompetens och säkerställa att vi
inte påverkas av ovidkommande fakta.
Vi har gemensamma introduktionsutbildningar för nyanställda för att säkra allas
baskompetens. Utbildningen innehåller förvaltningskunskap, Länsstyrelsens verksamhet
och förutsättningar, värdegrund och statstjänstemannarollen, mänskliga rättigheter samt
medarbetarskap, kommunikation och säkerhet.
En gemensam struktur för medarbetarsamtal säkerställer att vi använder och utvecklar
kompetensen på individnivå. Arbetssättet bidrar till att kopplingen mellan verksamhetens
strategiska kompetensbehov och kompetensutvecklingsaktiviteter på individnivå blir
tydligare.
Vi har tagit fram en strategi för vårt arbete som attraktiv arbetsgivare och flera aktiviteter
har genomförts utifrån den. Vi har skapat en ny webbplats för sökande med relevant
information om Länsstyrelsen som arbetsgivare. Vi har arbetat om våra
rekryteringsannonser.
Ett arbete pågår med att digitalisera rekryteringsprocessen vilket ska leda till en mer
effektiv och bättre process. Vi har uppdaterat brevmallar i rekryteringssystemet (Visma
Recruit) för att kunna kommunicera med sökande på ett mer proaktivt sätt. Vi har öppnat
upp för ett enklare ansökningsförfarande.
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Vi har uppdaterat Länsstyrelsens dokument för krav på ledarskapskompetenser. Det ska
finnas en tydlig röd tråd från utformandet av kravprofil, via behovs- och individanpassad
utveckling till att avsluta ett chefsförordnande. Vi har även uppdaterat strukturen för
utvecklingssamtal för chefer.
Länsstyrelsen har tagit fram och startat ett lokalt ledarskapsprogram för tolv chefer och tre
potentiella chefer. Programmet löper över 1,5 år. Vi arrangerar tillsammans med övriga
länsstyrelser ett nationellt ledarprogram där några chefer deltar årligen. Vi genomför också
ett mentorsprogram tillsammans med andra offentliga aktörer i länet där några chefer
årligen får möjlighet att vidga sina vyer och utveckla sitt ledarskap.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att åtgärderna har bidragit till att vi har kompetens att
fullgöra våra uppgifter.

Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 §
Kön

Män

Kvinnor

Samtliga

Summa

Ålder

2018

2017

Antal
anställda*

Total
sjukfrånvaro
i förhållande
till
sammanlagd
ordinarie
arbetstid (%)

Sjukfrånvaro
60 dagar
och längre i
förhållande
till total sjukfrånvaro (%)

Antal
anställda*

Total sjukfrånvaro i
förhållande
till
sammanlagd
ordinarie
arbetstid (%)

Sjukfrånvaro
60 dagar
och längre i
för-hållande
till total sjukfrånvaro (%)

13,9

2,2%

-1)

15,2

3,2%

62,6%

30–49

182,9

2,3%

36,8%

182,1

2,5%

36,8%

≤29

50≥

125,7

3,1%

57,7%

114,4

4,7%

72,7%

Alla

322,5

2,6%

47,8%

311,7

3,3%

58,9%

≤29

38,4

4,0%

46,7%

29,7

2,9%

38,5%

30–49

288,7

4,8%

65,1%

265,2

4,8%

66,5%

50≥

188,8

6,5%

73,7%

183,5

8,8%

81,7%

Alla

515,9

5,4%

68,4%

478,3

6,2%

74,5%

≤29

52,4

3,6%

40,2%

44,9

3,0%

46,5%

30–49

471,6

3,8%

60,1%

447,3

3,8%

59,5%

50≥

314,5

5,2%

69,9%

297,9

7,2%

79,4%

838,4

4,3%

64,2%

790,1

5,1%

70,6%

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.

1)

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

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 §
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med år 2017.
Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,8 procentenheter lägre än 2017 och för männen är den 0,7
procentenheter lägre.

132

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

Andelen långtidssjuka i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 2018 6,4 procentenheter
lägre än 2017 och ligger nu på drygt 64 procent. Den könsvisa fördelningen visar en
minskning för kvinnorna med 6,1 procentenheter medan den för männen har minskat med
11,1 procentenheter. Under året har ett par långtidssjuka personer avslutat sin anställning.
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Information av väsentlig betydelse för
regeringens uppföljning och prövning enligt 2
kap. 4 § FÅB
Vänerrådet
Länsstyrelsen har fattat beslut om att från den 1 januari 2019 inrätta ”Vänerrådet”. Rådet
har tillkommit i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län
samt det så kallade Vänersamarbetet. Syftet med rådet är att skapa en samverkansgrupp som
ska vara drivande i arbetet med att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi
för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen. Medverkande
organisationer har alla ansvar för klimatanpassningsarbetet runt Vänern och utmed Göta
älvdalen. De har intressen som påverkar eller påverkas av vattennivån i Vänern eller
flödesregleringen i Göta älv. Sekretariatet för Vänerrådet kommer att tillhandahållas av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Samverkan med Västra Götalandsregionen
Vi har förnyat vår tidigare överenskommelse om samverkan med Västra Götalandsregionen
(VGR). I den sägs att en fördjupad samverkan ska utgå från de globala utvecklingsmålen i
Agenda 2030 och drivas inom våra strategiska utvecklingsprocesser. Första steget i
samarbetet med VGR var överenskommelsen 1999 som handlade om vem som gjorde vad.
Nästa steg togs 2013 när vi kom överens om prioriterade samarbetsområden (regional fysisk
planering/strukturbild, integration, regionala miljömål/energi och klimat samt vatten).

Strategisk styrning
Länsstyrelsen har arbetat med att utveckla sin strategiska styrning. Avsikten har varit att
styrningen inte enbart ska ha tyngdpunkt i vad vi kortsiktigt måste göra, utan också vad vi,
med utgångspunkt i våra uppdrag, på längre sikt vill åstadkomma i länet. Av den här
anledningen har vi under året arbetat med att utveckla en tydligare strategisk idé, kopplad
till målen i Agenda 2030. Vi har arbetat med att identifiera länets utmaningar, inventera
våra mål och med utgångspunkt i detta har ledningsgruppen enats om att anta fem
strategiska mål för myndigheten, som ska vara vägledande för länsledningens styrning: Ett
jämlikt och jämställt Västra Götaland, ett robust och motståndskraftigt län, ett län med
begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet, ett hållbart samhällsbyggande och
slutligen målet att hela länet har kraft att verka och utvecklas. Samtliga mål har kopplats till
målen i Agenda 2030, med avsikt att identifiera hur vi bidrar till Agenda 2030 och att få till
stånd en uppföljning mot de globala hållbarhetsmålen. De fem strategiska målen ska inom
respektive avdelning brytas ner i delmål och aktiviteter för att sedan följas upp. Ur
ledningsgruppen har också utsetts processansvariga för de strategiska målen.
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Regional fysisk planering
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att regional fysisk planering införs även i Västra
Götaland på samma sätt som i Stockholm och Skåne, enligt de nya bestämmelserna i planoch bygglagen från och med 2019. Skälen och behoven är desamma här som där.
Avsaknaden av regional planering påverkar inte minst en hållbar bostadsförsörjning
negativt och är en hämsko på utvecklingen mot mer hållbara transporter. I detta
sammanhang bör regeringen också beakta att delar av Hallands län ingår i regional
samverkan med kommunalförbunden för Göteborgsregionen och Boråsregionen.

Sommarens värme och torka
I samband med de negativa konsekvenserna av det varma och torra vädret inom vårt län
under 2018 gick Länsstyrelsen upp i stabsläge den 24 juli–14 augusti. Syftet med
Länsstyrelsens stabsarbete är att säkerställa tillgänglighet och kompetenser för
Länsstyrelsens rättsligt reglerade uppgifter med geografiskt områdesansvar, information till
allmänheten och behov av myndighetsutövning. Arbetet fokuserades på samordning i länet,
brandrisk, foderbrist till lantbruksdjur, risk för dricksvattenbrist, samt värmebölja. Under en
period av sommaren beslutade Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster och på
uppmaning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om totalt
eldningsförbud i länet.
Stabsorienteringar med alla avdelningar och enheter inom Länsstyrelsen samt
samverkanspersoner från externa aktörer såsom polis och räddningstjänst genomfördes
under perioden 24–14 augusti, med undantag för vissa helger. Samlade regionala
lägesbilder sammanställdes och delades. Samtliga kommuner bjöds in till
samverkanskonferenser en gång per vecka och bidrog med underlag till samlad lägesbild.
Utöver detta förstärkte vi även andra länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder. ITavdelningen vid Länsstyrelsen inrättade under sommaren en stab i Färila skola i Gävleborgs
län för att bistå i kampen mot omfattande skogsbränder. Utöver den
länsstyrelsegemensamma utvärdering som initierats kring arbetet mot torkan har
Länsstyrelsen också påbörjat en egen utvärdering som ska vara klar tidigt 2019.

Valet 2018
Den 9 september 2018 ägde valen till riksdagen, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige rum. I slutet av den slutliga sammanräkningen och även efter att
sammanräkningen avslutats kom skillnaderna mellan olika länsstyrelsers arbetssätt att
granskas av media. Utifrån den utvärdering som genomförts har Länsstyrelsen identifierat
följande utvecklings- och förbättringsområden:
•

•
•

Frågor om länsstyrelsernas roll och ansvar i förhållande till Valmyndigheten bör bli
tydligare och även gränsen för länsstyrelsernas myndighetsutövning och
Valmyndighetens administration av valdatasystemet.
Valmyndigheten och länsstyrelserna behöver samverka i ännu större utsträckning.
Länsstyrelserna behöver samverka för att få enade rutiner för hur bland annat den
slutliga sammanräkningen går till. Även här bör Valmyndigheten delta.

135

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2018

•

•

•

Länsstyrelserna och Valmyndigheten bör samverka i större utsträckning i
kommunikativa frågor rörande val
Frågor om länsstyrelsernas roll och ansvar i förhållande till Valmyndigheten bör bli
tydligare och även gränsen för länsstyrelsernas myndighetsutövning och
Valmyndighetens administration av valdatasystemet.
Det är angeläget att frågor om finansiering av valarbetet klarläggs, bland annat avseende
arbetet under valnatt.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Skatteintäkter m.m.
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av
bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella kostnader
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för
transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring
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2018

2017

Not

360 770
333 377
265 076
336
959 559

333 406
272 252
234 926
270
840 854

1
2
3
4

-557 948
-51 761
-311 541
-753
-25 197
-947 201

-494 917
-50 446
-275 188
-2 624
-21 636
-844 811

5

12 358

-3 957

36 504
145
-36 649
0

32 950
131
-33 081
0

8
8

10 004
307 180
35 440
-7

9 898
171 615
-39 616
-9

9
10
11

445
-376 933
-23 870

-141
-318 370
-176 622

12
13

-11 512

-180 580

14

6
7
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Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR (TKR)
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa

2018-12-31

2017-12-31

Not

23 635
18 845
42 480

12 807
8 022
1 201
22 029

15

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

1 597
31 178

2 502
31 306

Summa

32 775

33 808

0
1 573
1 573

6 682
1 573
8 255

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2 909
74 007
159 659
236 574

2 406
63 602
186 253
252 260

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

26 835
73 029
25 782
125 646

25 868
61 081
10 605
97 554

19

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

43 389
43 389

29 729
29 729

20

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa

90 963
35 020
1 698
127 681

53 270
18 569
1 651
73 490

Summa tillgångar

610 118

517 125

Varulager m.m.
Pågående arbeten
Fastigheter
Summa

138
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18
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR)
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa

2018-12-31

2017-12-31

Not

7 241
193 995
-11 512
189 724

7 780
374 035
-180 580
201 236

23

Fonder
Fonder
Summa

4 937
4 937

5 382
5 382

12

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa

153
8 452
8 606

222
7 563
7 785

24
25

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Depositioner
Summa

56 771
29 108
77 168
14 916
34 435
212 398

47 244
29 476
50 597
29 799
18 645
175 760

26
28
29
30
31

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

53 188
110 695
30 570
194 454

52 448
54 468
20 047
126 962

Summa kapital och skulder

610 118

517 125
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag

Utgiftsområde 01
Rikets styrelse
01 05 001 012 Länsstyrelserna
m.m. Västra Götalands län

Utgående
överföringsbelopp

Utgifter

Totalt disponibelt
belopp

Indragning

Omdisponerat
anslagsbelopp

NOT

3 421

371 724

0

0

375 145

-368 144

7 001

33

-106

3 480

0

0

3 374

-3 434

-60

34

3 315

375 204

0

0

378 519

-371 577

6 942

Utgiftsområde 19
Regional tillväxt
19 01 001 012 Regionala
tillväxtåtgärder Västra
Götalands län
Summa

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Belopp i tkr

Redovisning mot inkomsttitel
Belopp i tkr

Inkomsttitel
2511 008 Expeditions- och ansökningsavgifter
2537 108 Miljöskyddsavgift Täktavgift
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter
varav;
2552 106 Stiftelser, tillsynsavgift
2552 206 Stiftelser, registerhållningsavgift
2552 306 Avgifter enligt avfallsförordningen
2552 406 Övriga avgifter vid länsstyrelserna

2714 106 Sanktionsavgifter
2811 196 Övriga inkomster
9455 116 Lotteriavgifter
Summa

140

Beräknat belopp

Inkomster

4 000
23 500

3 563
25 284

2 800

2 726

0
0
0
0

930
1 084
701
12

1 000
500
150

4 770
161
145

31 950

36 649

NOT

8
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Redovisning av
beställningsbemyndiganden
Anslag / Anslagsbenämning

Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående Utestående åtagandenas
åtaganden fördelning per år
NOT

2018

2018

2019

2020

2021

2022

19 01 001 012
Regionala tillväxtåtgärder

6 000

3 667

141

4 751

3 051

1 380

320

0

34
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Tilläggsupplysningar och noter
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
en programvara i ekonomisystemet. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger
avrundningsdifferenser.

Periodavgränsningsposter
Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har
fastställts till 20 tkr.
Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror m.m.för att kostnaden
ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till 20 tkr. Skulder till personalen i form
av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras halvårsvis med
värdeförändring till följd av ändrade löner m.m.
Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag.
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas
som upplupna bidragsintäkter.

Anläggningstillgångar
Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på
minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella
anläggningstillgångar vid anskaffningsvärde på minst 500 tkr och för förbättringsutgifter på
annans fastighet på minst 50 tkr.
Datorer 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 vanligtvis, enstaka fall 5 år

Materiella anläggningstillgångar:
Förbättringsutgift på annans fastighet
IT-utrustning
Leasingavtal
Bilar och transportmedel
Maskiner
Konst
Övriga inventarier
Pågående nyanläggning

högst 7 år
3 år vanligtvis, enstaka fall 5 år
3 år
4 år
4 år
ingen avskrivning
5 år
ingen avskrivning

Jordfonden
Jordfondens fastigheter värderas till inköpspris, med justering för gjorda åtgärder.
Lånefordringar
Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Redovisning av lönegaranti sker i enlighet med Ekonomistyrningsverkets skrivelse den 6
december 2002. Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 84 procent, vilket
motsvarar det erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar.

Upplysning om avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler
Vanligtvis tillämpar Länsstyrelsen 3 års avskrivningstid på IT-investeringar. Avvikelser har
skett för fyra anläggningstillgångar som skrivs av under 5 år på grund av sin storlek samt
leverantörens supportåtagande. Två av dessa anläggningar har även delvist finansierats
genom bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med totalt 7,4 mnkr.
Denna del av anläggningarna har inte lånefinansierats och redovisas istället under
statskapitalet.
Stora genomslag i den finansiella redovisningen
Verksamhetens intäkter och kostnader
Från den 1 juni 2018 övertog Länsstyrelsen Polisens uppgifter kopplat till lagen om tillsyn
över hund och katt samt verkställighet av omhändertaganden av djur.
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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.
Brukarundersökning
Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) och skyddandet av
personuppgifter, har undersökningen begränsats till ett fåtal verksamheter och innefattar
denna gång enbart brukare som är företag, kommuner med flera som inte är privatpersoner.

I årets brukarundersökning har fyra verksamheter undersökts:
• 28231 – Förprövning av djurstallar
• 525 - Samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken
• 55111 - Tillståndsprövningar vid Miljöprövningsdelegationen
• 5558 - Anmälningsärenden gällande ändring av tillståndspliktig verksamhet
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.
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Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordning om
årsredovisning och budgetunderlag
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande befattningshavare
samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som
styrelseledamot i aktiebolag.
Namn
Landshövding
Danielsson, Anders
Länsråd/Länsöverdirektör
Schultze, Lisbeth

Insynsråd
Edman, Stefan
Fredman, Pam
Karlsson, Sofia
Khorsand, Maria

Ohlsson, Carina
Staxäng, Lars-Arne
Trouvé, Johan
Wallin, Sara

Ersättning kronor

Andra uppdrag

1 501 119 -

1 217 967 Energimyndighetens Insynsråd, Havs-och
vattenmyndighetens Insynsråd

4 500 4 500 Elanders AB
8 925 Gunnarstorp Lantbruk AB, LRF Försäkring
Skadeförsäkringsaktiebolag, Västerhavets vattendelegation
6 000 Beijer Electronics AB, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Statens väg- och transportforskningsinstitut, SOS alarm
Sverige AB
1 500 Migrationsverkets insynsråd
4 500 3 000 Gullmarsstrands hotell och konferens AB,
Transportstyrelsen
3 000 Almi Invest Fond SI AB, Tillväxtverket, Göteborgs universitet
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Noter till resultatredovisning

Not

1 Intäkter av anslag
01 05 001 Förvaltningsanslag
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder
Summa intäkter av anslag

2018

2017

359 601
1 169
360 770

332 240
1 166
333 406

Skillnaden mellan summan av intäkter av anslag samt medel som erhållits från statens budget för finansiering av
bidrag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld
intjänad till och med 2008 enligt övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen.
Not

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Offentligrättsliga avgifter
Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen
Intäkter av andra ersättningar
Summa
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av
Intäkter uthyrning
Intäkter utbildning/konferenser
Intäkter konsultuppdrag
Intäkter övriga 4 § avgifter

2018

2017

10 372
320 768
2 237
333 377

8 221
263 548
483
272 252

1 444
4 865
311 057
3 401
320 768

1 743
5 867
253 545
2 393
263 548

Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. Den separata tabellen
avser enbart sådan verksamhet som ska ge ett årligt resultat. Övriga intäkter av avgifter har inte motsvarande
kostnader och uppvisar inte något resultat utan ingår bl.a. i anslagsredovisningen, älgvårdsfond och externa
medel gentemot andra myndigheter.
Gruppen intäkter av andra ersättningar har utökats utifrån att verksamhet angående omhändertagande av djur
övertogs från Polisen den 1 juni 2018. Verkställighetskostnader exklusive ersättning för sålda djur anses utgöra
en sanktionsavgift och redovisas här.
Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning står för stora delar av Länsstyrelsens avgiftsintäkter. Intäkterna för
IT-avdelningen uppgick till 260 mnkr under 2018. De ökade intäkterna för konsultuppdrag består av ersättning för
valet och skogsbrandsbevakning. 2018 har även Programmet för kontinuitet och resiliens (PKR) startat, vilket
också medfört ökade intäkter.
Not

3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
varav
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Örebro län
Statens jordbruksverk
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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2018

2017

260 105

235 895

90 504
58 217
39 338
29 832
9 102

86 654
44 355
39 595
27 218
7 862
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Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Arbetsförmedlingen
Post- och telestyrelsen
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Migrationsverket
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tillväxtverket
Regeringskansliet
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Sveriges geologiska undersökning
Trafikverket
Boverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Affärsverket svenska kraftnät
Övriga motparter

7 877
7 081
4 334
3 048
2 082
1 876
1 743
966
637
598
368
310
281
199
110
108
107
98
64
17
10
-12
-20
-25
1 255

5 295
3 744
5 313
2 969
2 117
1 858
708
1 580
824
1 165
112
326
48
-115
617
1 291
201
158
24
81
72
12
345
693
225
549

Bidrag från övriga

4 971

-969

265 076

-4 278
234 926

varav bidrag från EU:s fonder

Life - program för miljö- och klimatpolitik
Summa

Bidragen från Länsstyrelsen i Örebro fortsätter att öka till följd av den justering som genomfördes 2017, då
Örebro fick dispositionsrätt på 13 anslag från andra myndigheter. Under 2018 har Örebro haft dispositionsrätt på
18 stycken. Dessa anslagsmedel har Örebro fördelat mellan länsstyrelserna och det bidrar till vårt läns ökade
bidragsintäkter från Örebro. De ökade bidragsintäkterna från Naturvårdsverket hänförs främst till förorenade
områden. Länsstyrelsen har både fått och förbrukat mer av dessa bidrag 2018 jämfört med 2017.
Not

4 Finansiella intäkter
Räntekonto i Riksgälden
Övriga finansiella intäkter
Summa
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2018

2017

241
95
336

218
52
270
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Not

5 Kostnader för personal
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal
varav
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare)
Övriga kostnader för personal
Summa

2018

2017

-373 310

-331 742

-2 630
-184 638
-557 948

-3 167
-163 176
-494 917

Länsstyrelsen har rekryterat personal, främst inom verksamhetsområdena djurskydd, stöd till boende och
vattenverksamhet. Antalet årsarbetare har totalt ökat med 48 stycken därav högre personalkostnader.
Not

6 Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader

2018

2017

-311 541

-275 188

Övriga driftkostnader består till stor del av konsulttjänster. Under 2018 har inköpen ökat med 32 mnkr till 92 mnkr
för konsulttjänsterna. Framförallt är det länsstyrelsernas IT-avdelning som haft ökade kostnader, vilket bland
annat beror på svårigheter i att rekrytera egen IT personal, valet 2018 samt ökad spetskompetens i
Länsstyrelsens utvecklingsprojekt.
Not

7 Finansiella kostnader
Räntekostnader i Riksgälden
Övriga finansiella kostnader
Summa

2018

2017

-462
-291
-753

-565
-2 058
-2 624

2018

2018

2018
Ackumulerat
utfall

2018

netto utfall

2018

netto budget

budget
intäkter

Avgifter med bestämt
ekonomiskt mål
2511 Expeditions- och
-12 005 -12 161
ansökningsavgifter
-38
-37
2528 Avgifter vid bergstaten
2 159
6 272
2537 Miljöskyddsavgift
2552 Övriga
-983
-663
offentligrättsliga avgifter
0
varav
- Avgifter enligt
-826
-912
stiftelseförordning
- Avgifter enligt
-156
250
avfallsförordningen

2018

utfall
kostnader

2018

budget
kostnader

2017

utfall intäkter

2016

netto utfall

Not 8 Intäkter av avgifter m.m.
som inte disponeras

netto utfall

De högre finansiella kostnaderna 2017 var en följd av att Länsstyrelsen brutit ett avtal för uteblivna byggrätter.

4 000

3 563

0

15 412

4 000 -11 850 -36 016

0
23 500

0
25 284

0
0

7
19 032

0
23 500

-7
6 252

-82
14 683

2 800

2 726

0

3 928

2 800

-1 202

-2 847

0

148

2 013

0

3 392

0

-1 379

-3 118

713

0

536

0

177
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Övriga intäkter som inte
disponeras och inte har
bestämt ekonomiskt mål
2391 Ränteinkomster på
markförvärv för jordbrukets
rationalisering
2714 Sanktionsavgifter
2811 Övriga inkomster
9455 Lotteriavgifter
Summa avgifter redovisade
mot inkomsttitel

2 684

2 527

5 076

0

2

0

0

1 557
992
136

2 313
81
131

1 000
500
150

4 770
161
145

-8 183

-4 061

36 649

38 379

-6 806 -19 051

Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. Noten är uppdelad på
avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. På de avgifter som har bestämt ekonomiskt mål är
lönekostnaderna hämtade utifrån redovisning på respektive verksamhetskod med finansiering förvaltningsanslag.
Noten är omarbetad under 2018 och nettoutfallet 2016 och 2017 överensstämmer inte med noten i årsredovisningen
2017. På kostnaderna läggs overhead på utifrån Tabell B, medans det i årsredovisningen 2017 var en schablon på
49 % i overhead pålagd.
Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgift avviker väsentlig utifrån budget. Under året har Arbetsmiljöverket utdömt både fler
och högre förelägganden jämfört med tidigare år.

Not

9 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
01 05 001 000 Förvaltningsanslag
19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder
Summa

Not 10 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

2018

2017

7 740
2 264
10 004

7 600
2 298
9 898

2018

2017

197 807
43 617
43 035
16 829
5 052
442
214
128
27
26
2
307 180

82 863
32 662
32 676
16 829
3 399
830
414
2
83
15
819
634
389
171 615

Från myndighet

Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Socialstyrelsen
Länsstyrelsen i Örebro län
Riksantikvarieämbetet
Post- och telestyrelsen
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Statens jordbruksverk
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Skåne län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Summa
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Erhållna medel från Kammarkollegiet har ökat jämfört med 2017, vilket beror på att lönegarantiutbetalningarna ökat 2018. Antal personer som erhållit lönegaranti uppgick till 3 706 (3 088) st.
Not 11 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lönegaranti konkurser
Bygdemedel
Västra Götalandsregionen
Life - program för miljö- och klimatpolitik
Gullspångsälvens vattenråd
Älgvårdsfonden
Lönegaranti rekonstruktioner
Summa

2018

2017

41 159
444
283
-50
-109
-6 287
35 440

-111 963
401
908
16 148
351
54 539
-39 616

Medlen finansierar i huvudsak lönegaranti. Saldot för lönegaranti konkurser och lönegaranti
rekonstruktioner består av utbetalningar, utdelningar, avskrivningar samt värdereglering av fordran till
16 %.
Avsättning till/upplösning av fonder mm för
Not 12 transfereringsändamål

2018

2017

Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

5 382
-445
4 937

5 241
141
5 382

Uppdelat på
Älgvårdsfonden
Ingående balans
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Utgående balans

3 654
-109
-238
3 307

3 433
351
-130
3 654

Bygdemedel
Ingående balans
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella kostnader
Lämnade bidrag
Utgående balans

1 728
444
-7
-535
1 630

1 808
401
-9
-472
1 728

2018

2017

Lämnade bidrag till den offentliga sektorn
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar
Summa Lämnade bidrag

-102 591
-274 342
-376 933

-103 487
-214 883
-318 370

inom verksamhetsområden
Lönegaranti
Efterbehandling av förorenade områden
Kalkning av försurade vatten

-256 604
-29 546
-24 292

-201 700
-26 306
-21 383

Not 13 Lämnade bidrag
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Miljömål
Frågor inom mänskliga rättigheter
Regional projektverksamhet
Jämställdhetsfrågor
Fiskevård och fritidsfiske
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön
Jakt och viltvård
Planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken
Havsmiljöförvaltning och havsplanering
Stöd till fisket
Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna
arvsfonden m.m.
Fornminnes- och kulturlandskapsvård
Energi- och klimatstrategiskt arbete
Utveckling av jordbruksnäringen och landsbygden
Kommunikationsplanering
Integrationsfrågor
Förvaltning och skötsel av skyddade områden
Klimatanpassning
Biologisk återställning i kalkade vatten
Miljöövervakning
Utredningar om allmänt fiskeintresse
Övriga ärenden inom övergripande och gemensamt för naturvård och
miljöskydd
Byggnadsvård
Skydd mot olyckor, räddningstjänst
Allmänt och övergripande inom mänskliga rättigheter
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Främjande insatser inom folkhälsoområdet
Tillsyn och rådgivning inom alkohol- och tobak
Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och
kulturreservat)
Tillsyn av vattenverksamhet
varav finansiering genom EU-fonder
Life - program för miljö- och klimatpolitik

-23 393
-16 854
-10 004
-4 397
-3 403
-2 474
-1 247
-1 125
-945
-591

-7 928
-16 329
-9 598
-5 438
-1 171
-2 137
-1 090
-2 025
-2 145
-667

-535
-442
-300
-285
-214
-128
-108
-27
-16
-2
-0

-472
-170
-923
-414
-2
-13 297
-83
-201
-19

-

-3 042
-400
-389
-300
-260
-140
-135

-376 933

-105
-100
-318 370

-

-16 148

Lämnade bidrag minskar inom verksamheten Förvaltning och skötsel av skyddade områden, vilket
beror på att EU-projektet Grace upphörde 2017. GRACE-projektet återfinns även inom finansiering
genom EU-fonder 2017.
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Not 14 Årets kapitalförändring

2018

2017

17 051
-3 904
-1 056
1 071

-2 606
1 933
-3 163
1 669

-803
-0
12 358

-1 251
-539
-3 957

0

0

Transfereringar
Lönegaranti konkurser
Lönegaranti rekonstruktioner
Summa Transfereringar

10 057
-33 927
-23 870

-141 664
-34 959
-176 622

Summa årets kapitalförändring

-11 512

-180 580

Verksamhetsutfall
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan
Avslutade externa medel RTA
Avsl externa medel och ANL SCR
Semesterlöne- och löneskuld
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras
av anslag
Övriga periodiserade kostnader SCR
Summa verksamhetsutfall
Uppbörd

Överskottet under verksamhetsutfallet beror främst på den avgiftsfinansierade verksamhetens
överskott.
Saldot som uppstår i transfereringsavsnittet beror till största del på den värdereglering som
Länsstyrelsen gör för statens räkning gällande lönegarantin. Dels har utbetalda lönegarantiersättningar
ökat och uppgår 2018 till 257 (202) mnkr, vilket beror på att fler företag gått i konkurs under 2018. Dels
har utdelningarna för tidigare utbetald lönegaranti minskat och uppgår till 57 (103) mnkr, då Stampenkoncernen återbetalade stora delar av sin skuld under 2017. Slutligen har även avskrivningar på
lönegarantifordringar på totalt 423 (1 648) mnkr genomförts. Avskrivningarna påverkar
resultaträkningen genom att värderingen på 16 % som fordran för dessa företag värderats till, blivit en
konstaterad förlust. Skillnaden i avskrivningarna mellan åren medför att summa transfereringar
sjunker.
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Noter till balansräkning
Not

15 Immateriella anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utgående anskaffningsvärde

14 387
14 924
29 311

4 268
10 119
14 387

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Bokfört värde

-1 581
-4 095
-5 676
23 635

-1 581
-1 581
12 807

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning, utrangering
Utgående anskaffningsvärde

64 224
15 741
-400
79 565

61 163
3 061
64 224

-56 202
-4 918
400
-60 720
18 845

-51 729
-4 473
-56 202
8 022

-

1 201

42 480

22 029

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, utrangering
Utgående avskrivningar
Bokfört värde
Förskott till leverantörer avseende immateriella anläggningstillgångar
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar

Värdet på de immateriella anläggningstillgångarna ökar till följd av att länsstyrelserna deltar i
systemutvecklingen av egenutvecklade anläggningstillgångar. Bland annat har ett nytt systemstöd för
lönegaranti utvecklats och systemstödet inför valet 2018 förbättrats. Nya investeringar i form av licenser och
brandväggar är även genomförda under året.
Not

16 Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning, utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, utrangering
Utgående avskrivningar
Bokfört värde
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2018-12-31

2017-12-31

23 567
200
23 767

22 564
1 033
-29
23 567

-21 065
-1 105
-22 170

-19 868
-1 227
29
-21 065

1 597

2 502
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Maskiner, inventarier, installationer mm.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning, utrangering
Utgående anskaffningsvärde

103 729
14 958
-4 546
114 141

96 720
15 223
-8 213
103 729

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, utrangering
Utgående avskrivningar

-72 424
-15 079
4 539
-82 963

-66 228
-14 355
8 160
-72 424

Bokfört värde

31 178

31 306

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar

32 775

33 808

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter

2018-12-31

2017-12-31

Diverse fordringar andra myndigheter
Mervärdesskatt
Summa

53 838
20 169
74 007

43 529
20 073
63 602

2018-12-31

2017-12-31

157 062
2 572
24
159 659

180 933
5 015
305
186 253

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar
Lönegarantifordringar
Uppbördsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Lönegarantifordringar består av statens fordran på företag som genomgått en rekonstruktion eller gått i konkurs.
Fordran värderegleras utifrån historiska utdelningar och återbetalningar de senaste fem åren 2014–2018.
Värderegleringen uppgår till 84 %, vilket bedöms ge en rättvisande bild av aktuella fordringar. Värderegleringen
är en modell som i stor utsträckning tillämpas enhetligt för alla sju län som handlägger lönegarantiärenden.
Den senast utförda avskrivningen skedde 2018-12-20. Eftersom Länsstyrelsen värdereglerar fordran till 16 % är
det enbart denna del som påverkar den minskade fordran och medför en konstaterad förlust. Kvarstående
fordran avser 762 (627) konkurser och rekonstruktioner varav 594 (431) ärenden är slutredovisade till
konkursförvaltaren alternativt rekonstruktören. Fordran kvarstår till dess Tingsrätten fattat beslut om avlutad
konkurs alternativt att återkrav har reglerats från rekonstruerat företag.
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Not 19 Periodavgränsningsposter

2018-12-31

2017-12-31

10 599
16 235
26 835

9 882
15 986
25 868

71 094

58 567

64 392
2 054
1 273
937
809
560
370
198
159
42
15
3
0
0
282

48 708
1 864
2 384
2 671
389
567
403
101
1 099
31
15
94
25
12
109
97

1 935

2 514

Totala upplupna bidragsintäkter

73 029

61 081

Övriga upplupna intäkter

25 782

10 605

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter
varav
Statens jordbruksverk
Kammarkollegiet
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Migrationsverket
Tillväxtverket
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Länsstyrelsen i Skåne län
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Övriga motparter
Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner
varav finansiering genom EU-fonder

Övriga upplupna intäkter ökar, vilket bland annat beror på resurssamverkan gällande PKR (Programmet för
kontinuitet och resiliens) gentemot Uppsala.
Summa periodavgränsningsposter

Not 20 Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)
Skulder avseende uppbörd
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125 646

97 554

2018-12-31

2017-12-31

-5 073
-36 649
39 127
-2 595

-721
-33 081
28 729
-5 073
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Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke
räntebärande flöde (-)
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-)
Övriga fordringar på statens centralkonto
Summa utgående balans avräkning med statsverket
Not 21 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Räntekonto i Riksgälden

20
3 434

3 464

-3 308
145

-3 444
20

-3 421
368 144
-371 724
-7 001

-4 122
341 091
-340 390
-3 421

1 073
-803

2 324
-1 251

269

1 073

37 130
719 061
-667 801
-35 818
52 571

16 550
597 187
-551 323
-25 285
37 130

43 389

29 729

2018-12-31

2017-12-31

90 963

53 270

Under första kvartalet 2018 nyttjade Länsstyrelsen räntekontokrediten och översteg även beviljad kredit under 3
dagar, vilket är en följd av att inbetalning av bidrag från andra statliga myndigheter betalas ut i nära anslutning
av förbrukningen. De större bidragsinbetalningarna kommer under perioden mars-maj, vilket innebar
likviditetsproblem under årets första månader. Prognosen för första kvartalet 2019 pekar mot att
räntekontokrediten kommer nyttjas igen. För 2019 har Länsstyrelsen tilldelats en högre räntekontokredit.
Not 22 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar
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2018-12-31

2017-12-31

35 020

18 569
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Not 23 Myndighetskapital
Stats-kapital

Balanserad
kapitalförändring,
anslagsfinansierad
verksamhet

Balanserad
kapitalförändring,
avgiftsbelagd
verksamhet

Balanserad
kapitalförändring,
bidragsfinansierad
verksamhet

Kapitalförändring
enligt
resultaträkning

Summa

Utgående balans 2017
varav
Ej lånefinansierade inventarier
Avgiftsfinansierad verksamhet
och resurssamverkan
Avslutade externa medel RTA
Semesterlöne- och löneskuld
Lönegaranti konkurser
Lönegaranti rekonstruktioner
Avsl externa medel och ANL
SCR
Övriga periodiserade
kostnader SCR

7 780

0

-915

374 951

-180 580

201 236

7 780

0

0

0

0

7 780

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-915
0
0
0
0

0
15 273
-3 238
203 519
154 036

-2 606
1 933
417
-141 664
-34 959

-3 522
17 206
-2 821
61 855
119 077

0

0

0

5 362

-3 163

2 199

0

0

0

0

-539

-539

Ingående balans 2018

7 780

0

-915

374 951

-180 580

201 236

0

-539

-2 606

-177 434

180 580

0

-539

539

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17 051
-3 904
268
10 057
-33 927

17 051
-3 904
268
10 057
-33 927

0

0

0

0

-1 056

-1 056

-539

539

0

0

-11 512

-11 512

7 241

0

-3 522

197 516

-11 512

189 724

Föregående års
kapitalförändring
Årets förändring
varav
Ej lånefinansierade inventarier
Avgiftsfinansierad verksamhet
och resurssamverkan
Avslutade externa medel RTA
Semesterlöne- och löneskuld
Lönegaranti konkurser
Lönegaranti rekonstruktioner
Avsl externa medel och ANL
SCR
Summa årets förändring
Utgående balans 2018

Årets kapitalförändring beror till största del på den värdereglering som Länsstyrelsen gör för statens räkning
gällande lönegarantin. Dels har utbetalda lönegarantiersättningar ökat och uppgår 2018 till 257 (202) mnkr, vilket
beror på att fler företag gått i konkurs 2018. Dels har utdelningarna för tidigare utbetald lönegaranti minskat och
uppgår till 57 (103) mnkr, då Stampen-koncernen återbetalat stora delar av sin skuld under 2017. Slutligen har
även avskrivningar på lönegarantifordringar på totalt 423 (1 648) mnkr genomförts under året. Det har påverkat
resultaträkningen genom att den tidigare värderingen på 16 % som fordran för dessa företag värderats till, nu
blivit en konstaterad förlust.
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Not 24

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

2018-12-31

2017-12-31

240
70
-156
153

540
-125
-192
222

2018-12-31

2017-12-31

Lokalt omställningsarbete
Årets förändring
Utgående balans

889
8 452

700
7 563

Summa avsättningar

8 452

7 563

Ingående avsättningar
Årets pensionskostnader
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
Not 25

Övriga avsättningar

Av avsättningen för lokalt omställningsarbete bedömer Länsstyrelsen att cirka 1 mnkr kommer att
användas under 2019.
Not 26

Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans
Under året upptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram

2018-12-31

2017-12-31

47 244
33 037
-23 510
56 771

41 471
26 568
-20 795
47 244

72 000

55 000

Låneramen avser kalenderår men låneupptag görs juni och december. Efter låneupptaget i december
(som avser perioden juni-november) uppgick lånesumman till ca 57 mnkr inklusive 3 mnkr som avsåg
december 2017. I december 2018 investerades ytterligare 12 mnkr, så för kalenderåret 2018 uppgår
egentligen låneupptaget till 66 mnkr.
Not 27

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad kreditram

2018-12-31

2017-12-31

19 000

19 000

Under första kvartalet 2018 nyttjade Länsstyrelsen räntekontokrediten och översteg även beviljad kredit
under 3 dagar, vilket är en följd av att inbetalning av bidrag från andra statliga myndigheter betalas ut i
nära anslutning av förbrukningen. De större bidragsinbetalningarna kommer under perioden mars-maj,
vilket innebar likviditetsproblem under årets första månader. Prognosen för första kvartalet 2019 pekar mot
att räntekontokrediten kommer nyttjas igen. För 2019 har Länsstyrelsen tilldelats en högre
räntekontokredit.
Not 28

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Diverse skulder inkl. leverantörsskulder
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
Mervärdesskatt
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2018-12-31

2017-12-31

14 292
13 836
980

14 349
12 252
2 876
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Summa

29 108

29 476

Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal samt lönegaranti.

Not 29

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder

2018-12-31

2017-12-31

77 168

50 597

Leverantörsskulderna ökar jämfört med 2017, vilket främst beror på IT-inköp i december bland annat för
brandväggar, datorer och datortillbehör.
Not 30

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Bestående av
Preliminärskatt lönegaranti
Transfereringar under utbetalning
Övrigt
Summa

2018-12-31

2017-12-31

9 273
5 643

8 747
21 052

3 204
1 816
623

2 449
17 984
618

14 916

29 799

Transfereringar under utbetalning på 17 984 tkr år 2017 består främst av beviljat bidrag gällande
förorenade områden till Lerums kommun på 16 700 tkr som genomfördes sent.
Not 31

Depositioner
Depositioner

2018-12-31

2017-12-31

34 435

18 645

Inbetalt belopp under 2018 uppgår till 27 (10) mnkr, medan utbetalt belopp uppgår till 11 (37) mnkr. Den
del som ska regleras efter mer än tolv månader är svårbedömd. Utbetalning sker när gäldenären kräver
det eller efter dom i Tingsrätt. När detta sker är svårt att bedöma varvid Länsstyrelsen väljer att inte ange
någon del av posten som kommer regleras efter mer än 12 månader.
Not 32

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Upplupna löner, arvoden inkl social avg
Upplupna semesterlöner inkl social avg
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag från annan myndighet
varav
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Örebro län
Statens jordbruksverk
Havs- och vattenmyndigheten
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2018-12-31

2017-12-31

7 931
37 141
8 116
53 188

7 018
35 748
9 682
52 448

108 530

53 046

55 835
19 762
8 764
6 751

9 724
4 148
7 522
5 630
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Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Arbetsförmedlingen
Skogsstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Socialstyrelsen
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Regeringskansliet
Länsstyrelsen i Östergötlands län

3 730
3 675
2 136
1 993
1 909
1 808
610
532
243
229
164
151
121
61
55
1
0
-

5 357
3 230
4 977
2 591
2 219
5 137
0
121
866
271
628
205
255
75
17
64
10

60 714
43 258

16 973
25 977

4 558
-

10 764
-

Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras
att användas:
- Inom tre månader
- mer än tre månader till ett år
- mer än ett år till tre år
- mer än tre år

Naturvårdsverkets ökade oförbrukade bidrag hänförs till verksamheten förorenade områden. Länsstyrelsen avvaktar
kommunernas rekvirering av bidrag. Merparten av de oförbrukade bidragen från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
Örebro kommer att förbrukas under året 2019.

Oförbrukade bidrag från ickestatliga
organisationer eller privatpersoner
varav finansiering genom EU-fonder
Summa oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga
Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga
Summa förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Framtida åtaganden gällande beslutade ännu ej
utbetalda medel från erhållna bidrag
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2 166

1 422

110 695

54 468

30 570
30 570

19 599
448
20 047

194 454

126 962

2018-12-31

2017-12-31
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Förorenade områden
Lokala naturvårdssatsningar (LONA)
Betalningstjänster
LOVA
Fiskevård

47 017
9 736
396
-

1 500
5 982
511
421
100

Summa

57 149

8 514

Noter till anslagsredovisning
Anslag/Benämning Villkor
NOT 33 01 05 001 012

Anslagskredit
Länsstyrelserna m.m.,
Anslagsbehållning som disponeras, 3 %
Västra Götalands län
Kredit på räntekonto
Låneram för anläggningstillgångar
Finansiering av förvaltningskostnader hos Västra
Götalands läns landsting
Finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan
Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna
Finansiering av det länsstyrelsegemensamma arbetet med
IT-system, datainsamling och bearbetning för
havsplanering
NOT 34 19 01 001 012
Anslagskredit
Regionala
Anslagsbehållning som disponeras
tillväxtåtgärder,
Uppföljning och utvärdering
Länsstyrelsen i

Tilldelat Belopp

Utfall

11 152
11 152
19 000
72 000

7 001
56 771

7 740

7 740

3 000

2 973

775
348
300

673
60
72

Västra Götalands Län Beställningsbemyndigande
6 000
På anslag 19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder har beviljad anslagskredit på 348 tkr utnyttjats med 60 tkr.
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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

Beviljad

72 000

55 000

50 000

43 000

37 000

Utnyttjad

56 771

47 244

41 471

40 013

31 032

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

-

-

-

-

-

241

218

192

81

656

-462

-565

-640

-387

-132

Budget

252 140

232 673

208 840

209 130

236 965

Utfall

333 377

272 252

261 772

259 862

242 818

Budget

31 950

31 135

25 802

25 937

24 095

Utfall

36 649

33 081

28 524

35 053

23 366

11 152

13 572

13 007

12 721

12 717

-

-

-

-

-

Låneram i Riksgälden

Räntekontokredit i Riksgälden
Beviljad
Utnyttjad
Räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter som disponeras

Avgiftsintäkter som inte disponeras

Anslagskredit
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse
01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra Götalands län
Beviljad
Utnyttjad
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra Götalands län
Beviljad

348

348

348

348

348

Utnyttjad

60

106

122

-

133

7 001

3 421

4 122

3 505

11 033

Summa anslagssparande

-

-

-

-

-

- Därav intecknade åtaganden med stöd av
anslagssparande

-

-

-

-

-

Anslagssparande
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse
01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra Götalands län
Summa anslagssparande
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra Götalands län

Bemyndiganden
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse
19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra Götalands län
Tilldelat

6 000

6 000

6 000

5 500

5 500

Åtaganden

4 751

3 667

4 911

3 373

4 546
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Sammanställning väsentliga uppgifter

2018

2017

2016

2015

2014

Antal årsarbetskrafter2)

755

707

697

699

693

Medeltal anställda1)

838

790

767

781

780

1 220

1 160

1 134

1 118

1 114

Årets kapitalförändring

-11 512

-180 580

28 726

-5 437

-58 828

Balanserad kapitalförändring

193 995

374 035

344 754

350 101

408 929

Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring

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.

Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter
Av beviljad låneram har 12,3 mnkr ianspråktagits för anläggningstillgångar som inte var
lånefinansierade per den 31 december 2018.
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