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Landshövdingen har ordet 
Det har varit ett händelserikt år. När pandemin äntligen hade börjat släppa sitt grepp om 
världen kom nästa kris - kriget i Ukraina. Den ryska invasionen har försatt Europa i ett 
allvarligt läge. Konsekvenserna som följt i krigets spår har varit många. Det har påverkat 
människorna i Ukraina, handeln, råvarupriser, energipriser och mycket annat. 

Vi har under året redovisat lägesbilder till Regeringskansliet som beskriver hur invasionen av 
Ukraina påverkar länet och mer specifikt även energisituationen. Vi har vid ett flertal tillfällen 
bjudit in kommunledningar, näringsliv och skånska riksdagsledamöter för att diskutera 
situationen och vad som kan göras. Höga energipriser och ökade livsmedelspriser är några av 
de frågor som har varit högt på agendan. Landshövdingarna i södra Sverige har tagit fram en 
bedömning kring elförsörjningen. Vi har även handlagt krisstöd till jordbruket och yrkesfisket. 

I oktober delades Sverige in i sex civilområden. Det är den största satsningen som gjorts i 
modern tid för att återskapa ett starkt civilt försvar. I södra civilområdet har Länsstyrelsen 
Skåne blivit civilområdesansvarig länsstyrelse. Där ingår också Blekinge och Kronoberg. Ett 
civilområdeskansli med säte i Malmö har därför inrättats vars fokus är beredskapsplaner, 
krigsorganisation och försörjning. 

Under 2022 var det även val till riksdag, kommun och region. Länsstyrelsen ansvarar för den 
slutgiltiga rösträkningen och fler än 250 personer arbetade med att kontrollräkna resultatet 
från vallokalerna, räkna personröster och granska eventuella ogiltiga röster. 

Ett annat viktigt uppdrag är arbetet mot avfallsbrottslighet och tillsyn över gränsöverskridande 
avfallstransporter. Under året har vi ökat samverkan med kommunerna, Polisen, Kronofogden 
och Arbetsmiljöverket. Bland annat har en regional lägesbild tagits fram.  

Varg i Skåne är en annan verklighet som vi numera behöver förhålla oss till. Vargarnas ökande 
närvaro engagerar många och länsstyrelsen arbetar intensivt med inventering och information 
om hur man kan minska risken för angrepp på tamdjur.  

Året har också präglats av att fortsatt hantera komplexa målkonflikter. Ett tätbefolkat län med 
stora naturvärden ska också rymma nya verksamheter, infrastruktur och bostäder. Ett exempel 
på en sådan målkonflikt är etableringar av vindkraft och solceller på värdefull jordbruksmark.  

Mycket mer har hänt under året. Bland annat delades vår största avdelning, Miljöavdelningen, i 
två; Avdelningen för natur och vatten samt Miljöskyddsavdelningen. Allt annat som vi har 
gjort kan ni läsa om i denna årsredovisning. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla 
medarbetare på Länsstyrelsen Skåne för ert fantastiska arbete under året.  

Malmö den 22 februari 2023 

Anneli Hulthén 
Landshövding 
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Om årsredovisningen 
Syftet med detta avsnitt är att informera om årsredovisningens upplägg och disposition samt att 
beskriva de huvudsakliga begrepp samt mät- och värderingsmetoder som vi använder. 
Redovisningsprinciper för finansiella delar, tabeller och ärendestatistik redovisas under 
rubriken Tilläggsupplysningar och noter i avsnittet Finansiell redovisning. 

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

• Landshövdingen har ordet
• Om årsredovisningen
• Om Länsstyrelsen
• Resultatredovisning
• Finansiell redovisning
• Landshövdingens underskrift av årsredovisningen
• Bilagor

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

Bilaga A-C beskriver vilka paragrafer i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 
regleringsbrevsuppdrag och övriga uppdrag som ingår i resultatredovisningen samt var i 
årsredovisningen de redovisas. Bilaga D tydliggör vilka regleringsbrevsuppdrag som redovisas 
i särskild ordning. Bilaga E innehåller länsstyrelsegemensam resultatredovisning av uppdrag 
som samordnas samt beskrivning av länsstyrelsegemensamma funktioner. 

Om resultatredovisningen 
Redovisningen per verksamhetsområde inleds med en tabell med instruktionsuppgifter, 
regleringsbrevsuppdrag och andra återrapporteringsgrunder som redovisas i avsnittet. Därefter 
följer en redogörelse för verksamhetsområdets uppgifter, uppdrag och mål samt en 
beskrivning av hur vi genomför verksamheten. Därefter följer en resultatredovisning och 
slutligen en resultatbedömning.  

Förklaring av begrepp 
Nedan förklarar vi några av de begrepp som vi använder oss av i resultatredovisningen. 
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Uppgifter utgår i regel från förordningar, till största delen från det som står i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 

Uppdrag utgår till största delen från tidsatta uppdrag som regeringen angett i regleringsbrevet 
eller i något annat beslut. 

Länsstyrelsens verksamhet styrs av att vi i utförandet av våra uppgifter och uppdrag ska bidra 
till att nationella och mer övergripande mål får genomslag i länet och där Länsstyrelsens 
insatser i olika grad påverkar måluppfyllelsen. Dessa mål kan alltså vara olika verksamhetsnära, 
det vill säga de kan ha varierande koppling till de egna arbetsinsatserna.  

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) använder Länsstyrelsen resultatindikatorer 
som stöd för bedömningar av måluppfyllelsen och resultaten.  

Det finns flera områden i resultatredovisningen som Länsstyrelsen inte redovisar indikatorer 
för. Skälen till det är bland annat svårigheter inom vissa områden att definiera relevanta 
indikatorer som påvisar eller indikerar en resultatutveckling utifrån uppdraget. 

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

Bedömningsgrunder 
I årsredovisningen används bedömningsgrunder i form av nyckeltal, indikatorer, statistik 
(exempelvis året i siffror) och övriga resultatbeskrivningar. För varje verksamhetsområde 
bedöms resultatet i förhållande till verksamhetsområdets uppgifter, uppdrag och mål.  

De nivåer som vi använder för resultatbedömningen är: 

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

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

• Gott: Resultaten når i all väsentlighet de uppsatta målen.
• Utmärkt: Resultaten når i alla delar de uppsatta målen med god marginal.
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Om Länsstyrelsen 
I Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) anges att i 
varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, om det inte 
finns någon annan myndighet som ansvarar för särskilda förvaltningsuppgifter.  

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

1§ Länsstyrelsens ansvar för statlig förvaltning i länet Länsstyrelseinstruktion 

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

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

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

Strategisk styrning och planering 
Myndigheten kraftsamlar kring uppdrag som är av särskild vikt för Skåne. Prioriteringarna är 
samhällsövergripande och relevanta för hela Skåne.  

Gemensamma prioriteringar  
Inom varje prioritering finns övergripande strategiska och operativa mål som revideras årligen. 
Prioriteringarna är Ett tryggt och delaktigt Skåne, Hållbar mark- och vattenanvändning samt Robust 
livsmedelsförsörjning. 

Utvecklingsarbete Länsstyrelsen Skåne 2025/2030 
Under året har utvecklingsarbetet inom Länsstyrelsen Skåne 2025/2030 fortsatt. Länsstyrelsen 
ska identifiera och formulera en målbild som beskriver ett önskat framtida läge. Arbetet ska 
stimulera till samverkan och helhetsperspektiv samt skapa goda förutsättningar för oss att 
utföra våra uppdrag i en snabbt föränderlig omvärld. Arbetsområden är bland annat en 
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utveckling av verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocessen, inklusive arbetet med intern 
styrning och kontroll. Andra arbetsområden är en översyn av vår organisation och en ökad 
processorientering.  

Digital omställning och nya arbetssätt 
Under 2022 har arbetet fokuserat på den digitala omställningen och vilka effekter den har på 
vårt arbetssätt. Chefer och medarbetare har involverats eftersom arbete på distans innebär 
både möjligheter och utmaningar vad gäller arbetsmiljö, ledarskap/medarbetarskap, 
arbetssätt, lokaler och säkerhet. Dessutom har vi deltagit aktivt i att ta fram den nya nationella 
digitala målbilden för länsstyrelserna.  

Organisation 
Länsstyrelsen Skåne är organiserade så att vi på bästa sätt ska kunna utföra de uppdrag vi har. 
Under året har organisationen setts över så att den är anpassad till ett större och förändrat 
uppdrag. Syftet har också varit att ytterligare öka flexibiliteten och skapa förutsättningar för en 
god arbetsmiljö med ett nära chefs- och ledarskap. En avdelning har delats och flera nya 
enheter har bildats. Som civilområdesansvarig länsstyrelse har Länsstyrelsen Skåne inrättat ett 
civilområdeskansli som är under uppbyggnad. Den 1 januari 2023 har ytterligare en ny 
organisationsförändring trätt i kraft för att stärka krisberedskap och krishantering, likaså 
försörjnings- och förmågeförhöjning inom det civila försvaret.  

Varje avdelning och enhet har specifika ansvar. Samtidigt är samverkan och samordning 
nyckelord för myndigheten. En stor del av arbetet sker därför i olika former av samarbeten 
mellan avdelningar och enheter. En översyn har gjorts över interna forum för beredning, 
samordning och intern kommunikation. 

Myndigheten är organiserad i avdelningar, enheter och funktioner enligt organisationsbilden 
nedan. Vi bedriver verksamhet i både Malmö och Kristianstad, samt i nationalparkerna på 
Söderåsen och Stenshuvud och vid naturreservatet på Kullaberg.  
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Organisationsschema per 1 januari 2023 

Länsstyrelsegemensamma stödverksamheter 
Ett antal av Länsstyrelsens stödverksamheter har inordnats i nationella funktioner med hemvist 
vid en länsstyrelse. Beskrivningar av länsstyrelsegemensamma stödverksamheter redovisas 
samlat i bilaga E. 

Dessa är: 

• Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning (värdlän Västra Götaland)  
• Telefonistorganisation (värdlän Kronoberg) 
• Samordnad löneservice (värdlän Kronoberg) 
• Ekonomiadministration LstEA (värdlän Örebro) 
• Dataskydd och informationssäkerhet (värdlän Stockholm) 
• Gemensamma kansliet (värdlän Västmanland)  

INSYNSRÅD
Anneli Hulthén

Ola Melin

Ordförande: Landshövdingen
Sju ledamöter

ENHETER

Folkhälsa och trygghet (Sft) 
Försörjnings- och förmågeplanering (Sff) 
Kulturmiljö (Sk) 
Mänskliga rättigheter och jämställdhet (Smj) 
Regional tillväxt och investeringsstöd (Srt) 
Samhällsetablering och integration (Sei) 
Samhälls-och hälsokommunikation (Shk) 
Samhällsplanering (Sp) 
Samhällsskydd och krisberedskap (Ssk) 
Tillsyn säkerhetsskydd (Sts)

ENHETER

Jordbrukarstöd – handläggning (Ljh)
Jordbrukarstöd – fält (Ljf)
Landsbygdskompetens (Lbk)
Landsbygdsutveckling (Lbu) 
Lantbruksdjur (Lld) 
Livsmedelssäkerhet (Lls)
Sällskapsdjur (Lsd)
Särskilda stöd (Lss)

ENHETER

Art och natur (Nan) 
Fiske- och restaurering (Nf) 
Naturprövning (Nnp) 
Naturskydd (Nns) 
Naturvård (Nnv) 
Vatten (Nv) 
Vattenstrategiska (Nvs)

Ordförande: Nina Weber, Sara 
Lundquist och Emanuel Beyer

Ordförande: Landshövdingen
Tolv ledamöter

ENHETER

Förvaltningsjuridiska (Fj
Rätts (Fr)

ENHETER 

Ekonomi (Ve)
HR (Vhr) 
Registratur och arkiv (Vra) 
Service (Vs) 
Verksamhetsstrategi och utveckling (Vsu) 

LANDSHÖVDING (Lh)

LÄNSÖVERDIREKTÖR (Löd)

INSYNSRÅD
INTERNREVISION (I -rev)

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATION
(Mpd)

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION
(Vfd)

LÄNSLEDNINGENS KANSLI (Llk )

KOMMUNIKATION (K)

CIVILOMRÅDESKANSLI (Civok)

MILJÖSKYDD (M)LANDSBYGD (L)SAMHÄLLSBYGGNAD (S)FÖRVALTNING (F)

VERKSAMHETSSTÖD (V)

NATUR OCH VATTEN (N)

ENHETER

Förorenade områden och avfallstransporter 
(Ma) 
Miljöprövning (Mp) 
Miljöstrategiska (Mm) 
Miljötillsyn (Mt)
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Resultatredovisning 
Länsstyrelsens resultatredovisning är indelad i fyra avsnitt: myndighetsövergripande 
redovisning, redovisning per verksamhetsområde, övrig redovisning och året i siffror. 

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

Verksamhetsöversikt 
Nyckeltal: Verksamhetsöversikt År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 590,0 598,4 526,9 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 387,8 388,9 334,4 

Antal årsarbetskrafter män 202,2 209,51) 192,51) 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 72 453 79 556 77 491 

Antal beslutade ärenden 78 400 77 871 83 106 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 774 12 333 8 412 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 692 735 638 615 569 560 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 339 155 377 650 595 341 

1) Antal årsarbetskrafter för män skiljer sig åt jämfört med angivna siffror i årsredovisningarna för 2020 och
2021, beroende på fel i sammanräkningen i excelerator-underlaget för dessa år.

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP, ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket. 

Kommentar till tabellen nyckeltal verksamhetsöversikt 
Trenden med ökade årsarbetskrafter bröts under 2022, då vi i stället minskade med drygt åtta 
årsarbetskrafter jämfört med 2021. Vi ser kraftiga minskningar för verksamheter som hanterar 
pandemirelaterade stöd, dvs omsättningsstöd (verksamhetskod 309 under verksamhetsområdet 
Regional tillväxt och infrastrukturplanering) och lokalhyresstöd (verksamhetskod 419 under 
verksamhetsområdet Hållbar samhällsplanering och boende).  

Däremot ökade årsarbetskrafterna tydligt (med knappt 8 procent) för några 
verksamhetsområden 2022, nämligen Naturvård och miljöskydd och Areella näringar. Övriga 
verksamhetsområden har marginella förändringar i årsarbetskrafter. Trenden med ökad andel 
kvinnor fortsätter, för 2022 ligger den på nästan 66 procent på myndigheten.  

Minskningen i pandemirelaterade stöd medför också minskat inflöde av inkomna ärenden. 
Ärendebalanserna (andelen beslutade ärenden i förhållande till inkomna och upprättade 
ärenden) förbättrades däremot avsevärt 2022 jämfört med 2021. I stort sett hela förändringen 
förklaras med att jordbrukarstöden (verksamhetskod 601) inom verksamhetsområdet Areella 
näringar går ca 6 000 ärenden plus under 2022, medan de gick ca 3 000 ärenden minus 2021. 
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Antalet 601-ärenden äldre än två år minskade också rejält, med nästan 10 000 st, vilket i 
princip förklarar hela Länsstyrelsen Skånes minskning. 

Däremot ökade verksamhetskostnaderna under 2022. De ökade kostnaderna beror på 
sedvanlig årlig lönerevision, men också på ökade lokalkostnader och resekostnader. Vi har 
också betydande kostnader för underhåll och ombyggnationer av Naturvårdsverkets byggnader 
i våra naturreservat. Bidragsutbetalningarna minskade något och där har vi en nedåtgående 
trend sedan det första pandemiåret 2020. 

  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
11 

 
 

  

 

Övergripande om nationella mål, samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

2§ p1 Verka för att nationella mål får genomslag Länsstyrelseinstruktion 

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

Länsstyrelseinstruktion 

2§ p3 Följa tillståndet i länet Länsstyrelseinstruktion 

2§ p4 Främja samverkan Länsstyrelseinstruktion 

2§ p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Länsstyrelseinstruktion 

6§ Generationsmål för miljöarbetet och riksdagens miljökvalitetsmål 
(övergripande) 

Länsstyrelseinstruktion 

1A1 Främja arbetet med Agenda 2030 Regleringsbrev 

 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. Regleringsbrevsuppdrag som ska 
redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 

Nationella mål 
Länsstyrelsen är pådrivande för att nationella mål uppnås inom våra sakområden. Vi 
uppmärksammar målen, samordnar arbetet och ger stöd utifrån våra uppdrag. Vi samarbetar 
på såväl nationell, regional som lokal nivå tillsammans med berörda aktörer för att förtydliga 
ansvar och konkretisera åtgärder utifrån ett skånskt perspektiv. Om det är länsstyrelsens ansvar 
tar vi fram underlag, följer upp, rapporterar och utvärderar arbetet.  

Satsning på grundvatten ger resultat 
Länsstyrelserna och andra aktörer har flera olika verktyg för att bidra till målen. Vi beaktar 
målen i handläggningen där detta är tillämpbart och utövar tillsyn. Ett gott exempel är de 
senaste årens satsningar på grundvatten. De har lett till ett förstärkt skydd av allmänna 
vattentäkter, tillsyn i vattenskyddsområden och av vattenuttag. 

Samverkan mellan strukturfonder 
Andra åtgärder handlar om att sprida kunskap och goda exempel samt att ge ekonomiska 
bidrag eller ersättningar. Ett exempel är den regionala handlingsplanen för 
landsbygdsprogrammet. Handlingsprogrammet har använts för att styra vårt arbete med 
prioritering av ansökningar. Programmet har syftat till att tillsammans med de övriga 
strukturfonderna bidra till att nå målet om en smart och hållbar tillväxt för alla. Under året har 
arbetet med den nya programperioden varit intensiv.  

Många synergieffekter 
Mest nytta nås när en insats bidrar till flera mål. Under året har exempelvis arbetet för 
klimatmål, friluftslivsmål, kulturmiljömål och mål för landsbygden samspelat. Arbetet beskrivs 
mer utförligt under respektive sakområde. 
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Samordna samhällsintressen och främja samverkan 
Länsstyrelsen arbetar i nära samarbete med länets kommuner, Region Skåne samt företag, 
civilsamhälle och andra statliga myndigheter. Några områden som varit aktuella under 2022 är 
civilt försvar, havs- och vattenförvaltning, energiförsörjning, livsmedelsproduktion, 
infrastruktur och bostadsbyggande.  

Fortsatt intensiv dialog 
En central funktion för länsstyrelsen är att skapa forum för myndighetsföreträdare att föra 
dialog med representanter för Skånes kommuner. Under 2022 har dialogen med myndighets-, 
kommunledningar och näringslivsföreträdare varit fortsatt intensiv. Mötena har inledningsvis 
präglats av konsekvenserna av pandemin och sedan invasionen i Ukraina. De ökande 
kostnaderna för lantbruksföretag och det skånska näringslivet har varit särskilt angeläget att 
diskutera.  

Nya planer ger stöd för avvägningar 
Kunskapsunderlag, program och planer ger stöd för att tidigt göra avvägningar mellan olika 
samhällsintressen. Samordning av intressen sker dessutom mest effektivt i ett tidigt skede. Nya 
åtgärdsprogram för vatten samt havsplaner har beslutats nationellt efter flera år av 
underlagsarbete. Under arbetets gång har samråd skett med ett stort antal aktörer. 
Programmen och planerna ger nu vägledning till myndigheter, kommuner, regioner och 
näringsliv om lämplig användning av områdena.  

Klimatförändringar ökar konkurrensen om marken 
I Skåne ökar konkurrensen om marken och klimatförändringarna bidrar ytterligare till detta. I 
våra kustområden finns mycket av vår bebyggelse och där är exploateringsintresset särskilt 
stort. Åtgärder för att nå mål kan leda till intressekonflikter, men kan i bästa fall bidra till flera 
mål. Exempelvis lägger vi stor vikt vid vägledning tidigt i kommunernas fysiska 
planeringsprocess. Det gäller också i dialogprocessen för regionplanen för Skåne som beslöts 
av Region Skåne 2022. Länsstyrelsen arbetar också i dialog med andra aktörer för att 
uppmärksamma intressekonflikter tidigt, ta fram planeringsunderlag men också samla 
kommunernas erfarenheter och goda exempel. 

Solceller på jordbruksmark  
Solcellsanläggningar på jordbruksmark är en fråga som under året blivit alltmer aktuell. 
Intressekonflikter som kan uppstå med dessa anläggningar berör till exempel 
livsmedelsproduktion, påverkan på riksintressen, betydelsen för länets energiförsörjning och 
försvarsmaktens intressen. Till det kan läggas kommunernas rådighet över den fysiska 
planeringen. Länsstyrelsen har internt samlat kompetensen från olika sakområden, lyft 
problematiken i remisser samt också uppmärksammat regeringen på behovet av en vägledning 
för prioritering mellan dessa olika samhällsviktiga intressen. Behovet kring vägledning och 
nationella ställningstaganden kvarstår. 
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Främja länets utveckling och följa tillståndet i länet 
Skåne är en gränsregion och en del av Öresundsregionen. Olikheterna mellan länderna 
försvårar för de som pendlar för arbete eller studier. Hindren blir ett samhällsproblem när det 
råder arbetskraftsbrist inom flera yrkesområden i både Danmark och Sverige. Det har bland 
annat uppmärksammats av Länsstyrelsen och andra offentliga aktörer på Øresunddirekts 
gränshinderkonferens. 

Skatter, bank- och betaltjänster problem för pendlare 
Länsstyrelsen har ett verksamhetsansvar för Øresunddirekts Informationscenter i Malmö. På 
centret kan medborgare ställa frågor till experter från de svenska myndigheterna: 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. I det digitala 
verktyget Ditt Gränsproblem kan pendlare rapportera in upplevda gränshinder. Resultatet visar 
att det finns en frustration kring problem med bland annat de nuvarande skatteavtalen, bank- 
och betaltjänster och det digitala utanförskapet.  

Utfyllnader riskerar att påverka flödet genom Öresund 
Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat och varit kritisk till den konstgjorda halvön 
Lynetteholm i Köpenhamn. Anledningen är de risker som utfyllnaden i Öresund innebär. 
Länsstyrelsen har uppmärksammat den sammantagna effekten av många utfyllnader och hur 
dessa kan komma att resultera i en minskning av flödet i Öresund. Även Malmö stad vill göra 
utfyllnader i Norra Hamnen. 

Nytt forum för energiförsörjning 
Landshövdingarna i sydlänen har under hösten tagit initiativ till ett forum för 
energiförsörjning. Syftet var att ha en dialog om de utmaningar som företagare upplever. På 
forumet medverkade bland annat Energimyndigheten och Svenska kraftnät, Sydsvenska 
Handelskammaren, Svenskt näringsliv, LRF och Företagarna. Även representanter från skånska 
näringslivsorganisationer och kommunala näringslivschefer deltog. Utöver forumet har en rad 
insatser gjorts, bland annat har kommunerna fått stöd i arbetet med att göra energibesparingar 
inom utbildningsprojektet värdeskapande fastighetsförvaltning. 

Bättre förutsättningar med tidig information 
Med syftet att skapa goda förutsättningar för mottagandet av nyanlända samt skyddsbehövande 
som omfattas av massflyktsdirektivet informerades kommunledningarna i april respektive 
november 2022. Länsstyrelsen gav information om det skånska kommunmottagandet av 
nyanlända personer, kommuntalsprocessen och kommuntal för 2023 samt information om 
fördelningstal kopplat till massflyktsdirektivet 2023. 

Tillsyn 
Flera tillsynsområden har under 2022 tillkommit eller stärkts. Det gäller bland annat tillsyn 
inom områden som säkerhetsskydd, avfallsbrottslighet samt att motverka penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Länsstyrelsen arbetar så långt möjligt, inom ramen för de resurser 
som finns avsatta, med att göra tillsynen än mer träffsäker, enhetlig och effektiv genom att 
utveckla samarbetet med andra tillsynsmyndigheter. Likaså agerar vi tidigt för att förhindra att 
kostnader uppkommer i ett senare skede. Nedan beskrivs några exempel. 
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Mer träffsäker kontroll inom djurskyddet 
Under året avslutades ett projekt om djurtransporter vid gränsstationer. Bakgrunden till 
projektet var att fler importerar hundar och säljer dem vidare. Dessa situationer är komplexa 
och ärenden berör flera myndigheter, exempelvis Tullverket, Gränspolisen och 
Jordbruksverket. Projektet visade bland annat att antalet hundtransporter är betydligt fler än 
väntat. Fler brister än förväntat upptäcktes också vid transporter av nötboskap och hästar. 
Däremot var bristerna färre vid gristransporter. En slutsats är att fler och kontinuerliga 
kontroller vid gränsstationerna behövs. 

Ökad enhetlighet inom området åtgärder mot penningtvätt  
Inom uppdraget med tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har en 
gemensam tematillsyn genomförts tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Stockholm i syfte att ensa rutiner, processer och bedömningar. Tillsynen har varit inriktad på 
redovisningskonsulter och kontanthandlare. Ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i 
Skåne, Stockholm och Västra Götaland ger information och råd till verksamhetsutövare. 

Snabbt agerande när invasiva arter hotar 
Skåne är särskilt utsatt för invasiva arter, det gäller exempelvis gul skunkkalla, jätteloka, 
parkslide, sjögull och stenmård. Tillsynsinsatser kombineras med informationskampanjer till 
markägare och stöd till kommuner för att bekämpa invasiva arter. Aktuellt är också den 
ökända vandrarmusslan som har hittats i en badsjö i Skåne. Musslan sprider sig snabbt och 
orsakar mycket höga kostnader där den har brett ut sig. Nu vidtas snabba och omfattande 
insatser vid sjöarna för att hindra en spridning av musslan. 

Behovet av utökade tillsynsinsatser, inklusive finansiering av dessa, är betydande inom många 
av länsstyrelsernas tillsynsområden, vilket framgår under respektive avsnitt. 

Generationsmålet, miljökvalitetsmål och Agenda 2030 
Länsstyrelsen har en årlig handlingsplan för arbetet med Agenda 2030. Planen innehåller de 
åtgärder som vi vidtar, utöver ordinarie arbetsuppgifter, för att främja arbetet med Agenda 
2030.  

Barn, unga och Agenda 2030 
Ett regionalt nätverk med Länsstyrelsen, akademin, regionen, några skånska kommuner och 
civilsamhället startades 2018. Under 2022 har nätverket samplanerat och genomfört en 
konferens för barn och unga i Skåne utifrån Agenda 2030. Den skånska lärträffen genomfördes 
för länets kommuner, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, m.fl. tillsammans med Glokala 
Sverige. 

Under året har vi har deltagit som pilotlän i den nationella Agenda 2030 samordnarens projekt 
som fokuserar på barn och unga. Exempel på insatser som Länsstyrelsen genomfört internt är 
att identifiera vilka ytterligare insatser som Länsstyrelsen kan göra för att hantera de 
utmaningar som finns i länet utifrån ett socialt perspektiv och ojämlikhetsperspektivet. Det har 
gjorts i form av flera workshops inom olika sakområden. 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
15 

 
 

  

 

Åtgärdsprogram för miljömålen 
Under året har länsstyrelsen också arbetat med åtgärderna inom åtgärdsprogrammet för den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030, med koppling till de två övriga dimensionerna 
inom hållbar utveckling. 

Vägar till hållbar utveckling 
Aktiviteter har också genomförts inom ramen för Region Skånes arbete med Vägar till hållbar 
utveckling. Arbetet är en del av Tillväxtverkets program som syftar till att integrera hållbar 
utveckling och Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet.  

Utifrån det uppdrag länsstyrelserna har avseende Agenda 2030 görs bedömningen att resultatet 
är gott och att arbetet har gått framåt under året. En mer utförlig beskrivning av arbetet finns i 
respektive avsnitt. 

Integrering av tvärsektoriella frågor 
Förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 5 § tar upp 
ett antal tvärsektoriella frågor som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Bland annat ingår 
jämställdhet, könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, folkhälsa samt att förenkla för 
företag. 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Länsstyrelseinstruktion 

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Länsstyrelseinstruktion 

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

Länsstyrelseinstruktion 

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

Länsstyrelseinstruktion 

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

Länsstyrelseinstruktion 

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

Länsstyrelseinstruktion 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Länsstyrelseinstruktion 

1C1 Förenkla för företag åtgärder Regleringsbrev 

 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. Regleringsbrevsuppdrag som ska 
redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 

Jämställdhet och könsuppdelad statistik 
5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv 
Mål för jämställdhetsintegrering ingår liksom tidigare år i länsstyrelsens övergripande 
verksamhetsplan. Målen fördelas till avdelningar och enheter som planerar och utför 
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aktiviteter. Dessa följs sedan upp i ordinarie uppföljning. Särskilt stöd och återkoppling ges till 
avdelningschefer inför och efter tertialuppföljningen.  

Internt stöd för jämställdhetsintegrering 
Fyra av sju avdelningar har under året rapporterat aktiviteter kopplat till jämställdhet. De 
avdelningar som fört dialog med sakkunnig har förtydligat sin uppföljning. Det finns ett behov 
av att se över hur resultatet från enheternas arbete kan synliggöras och dessutom bättre kunna 
rikta stödet. Som en särskild resurs i arbetet med jämställdhetsintegrering finns avdelnings- 
och enhetskoordinatörer. En översyn av deras roll har pågått under året för att tydliggöra 
syfte, behov och chefens ansvar i det interna arbetet för att ytterligare stärka det interna 
stödet.  

Jämställdhet inom området samhällsskydd och beredskap 
Länsstyrelsen Skåne ingår nu i JiM+ där vi får processtöd av Jämställdhetsmyndigheten kring 
ett fördjupat jämställdhetsintegreringsarbete inom området samhällsskydd och beredskap. 
Resultatet hittills är en intern granskning och utvärdering genom självskattning och 
ledningsförankring. Arbetet kommer att integreras i kommande verksamhetsplaneringsprocess 
för att se hur det kan tillämpas inom fler verksamhetsområden för att främja 
jämställdhetsintegrering.    

Att uttrycka sig jämlikt och jämställt 
Kompetensutveckling har under året skett riktat till enheter samt genom obligatoriska 
introduktions- och påfyllnadsutbildningar för medarbetare och chefer. Webbutbildningen Så 
uttrycker du dig jämlikt och jämställt har gett handfasta tips och verktyg till alla medarbetare inför 
bildval eller skrivande av text. Utbildningsmodulerna har även diskuterats på respektive 
enhetsmöte och ett arbete för att tillgängliggöra webbutbildningen för alla länsstyrelser pågår. 
Satsningen på att uppmärksamma våld i nära relationer som en arbetsmiljöfråga har fortsatt och 
chefer har fått ytterligare utbildning om arbetsgivarens roll. En plan för det fortsatta interna 
arbetet håller på att tas fram.   

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund 
Uppdraget redovisas i bilaga E. Länsstyrelsegemensam resultatredovisning av uppdrag som 
genomförs samordnat. 

Barnrätt 
Arbetet med barns rättigheter utvecklas positivt i Länsstyrelsens arbete. Fler har fått ökade 
kunskaper under året. Samtidigt behövs kontinuerlig kunskapspåfyllnad och verksamhetsnära 
stöd för ännu bättre genomslag i verksamheten och särskilt i ärenden och beslut som rör barn.  

Gemensam utbildning om barnkonventionen 
Länsstyrelserna i Halland och Skåne har samarbetat kring en grundläggande digital så kallad 
nanolearning utbildning om barnkonventionen. Utbildningens syfte är att länsstyrelsernas 
medarbetare ska få ökad kunskap om barnkonventionen och hur den kan tillämpas i olika 
verksamheter. Ca 50 medarbetare, varav hälften på Länsstyrelsen Skånes olika enheter och 
avdelningar, har deltagit i utbildningen.  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
17 

 
 

  

 

Resultatet är positivt och har bidragit till en tydlig ökning av kunskapsnivån hos deltagarna. 
Utbildningen har väckt engagemang inom verksamheter vars uppdrag traditionellt sätt inte 
direkt förknippats med ett barnrättsperspektiv. Önskemål finns om ytterligare exempel och 
fortsatt fördjupning. 

Barns rätt och friluftsliv, skyddad natur samt kulturmiljö 
Några av myndighetens verksamheter har genomfört kunskapshöjande insatser i barnets 
rättigheter. Länsstyrelsernas MR-strateger har också bistått med analyser utifrån ett 
barnrättsperspektiv i framtagande och revidering av regionala strategier/planer, yttranden, 
rutiner m.m. Exempel på detta är planen för tillgänglighet inom skyddade områden, ny 
friluftslivsstrategi för Skåne och översynen av riksintressen för kulturmiljövården i Skåne. 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa 
5§ p4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Länsstyrelsen arbetar för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning inom den egna verksamheten och i samarbete med andra länsstyrelser 
och myndigheter.  

Ökad kunskap inom överförmyndarverksamhet 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 
Hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar barn och personer med funktionsnedsättning 
var ämnen i en kompetenshöjande konferens för överförmyndarhandläggare och deras chefer 
under 2022.  

Tillgänglighet inom skyddade områden 
Länsstyrelsen har under året arbetat med en ny strategi för friluftsliv samt en plan för 
tillgänglighet inom skyddade områden. Ett internt samarbete resulterade i ett inkluderande 
rättighetsperspektiv för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

Delaktighet integrerat i pågående uppdrag 
Det pågår även samarbeten med andra uppdrag; föräldraskapsstöd, mänskliga rättigheter, 
barnrätt, det brottsförebyggande arbetet, att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, folkhälsouppdraget och arbetet 
med personligt ombud. Genom dessa samarbeten ökar möjligheten till inkludering av ett 
funktionshinderperspektiv i andra uppdrag och i ett intersektionellt perspektiv.    

Använda stöd för tillgänglighet  
Myndigheten för delaktighet (MFD) bjöds in till länsstyrelsen under hösten för att presentera 
sitt arbete och olika stödmaterial som de har tagit fram. Exempelvis presenterades stödet i 
tillgänglighetsarbetet och stödet för att arbeta med digital teknik. Under året har vi exempelvis 
också arbetat med att bygga upp kunskapen hos medarbetare om hur man tillgänghetsanpassar 
material som ska publiceras på lansstyrelsen.se.  
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5§ p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera och beakta 
dem, särskilt skyddet mot diskriminering 
Länsstyrelsens verksamhetsplan innehåller ett strategiskt mål och två operativa mål för att 
stärka verksamhetsintegreringen av mänskliga rättigheter.  

Rättighetsbaserat metodarbete 
Insatser som genomförts under året är bland annat att integrera rättighetsperspektivet i olika 
styrdokument samt i genomförandet av kartläggningar och rättighetsanalyser. Verksamheter 
har fått stödinsatser i hur ett rättighetsbaserat metodarbete kan bedrivas. Strategerna för 
mänskliga rättigheter har varit involverade i flera interna processer och bidragit med 
rättighetsanalyser i revideringar och framtagande av regionala planer och strategier. 

Synliggöra arbetet som pågår 
Arbetet fortskrider men myndighetens enheter och avdelningar planerar och följer upp arbetet 
med rättighetsintegrering i verksamheten i olika utsträckning. Det utförs insatser som får 
betydelse för avdelningarnas måluppfyllelse, men de framgår inte alltid i den interna 
rapporteringen. Det finns en medvetenhet om behovet att stärka den röda tråden i hur 
myndigheten rapporterar. Myndighetens enhetskoordinatörer för mänskliga rättigheter och 
jämställdhet är en viktig resurs i arbetet med att effektivisera rättighetsintegreringsarbetet vid 
myndigheten. Ett arbete med att utveckla rollen har inletts. 

Utbildning i rättighetsbaserat arbetssätt  
Utbildningsinsatser i rättighetsbaserat arbetssätt för såväl chefer som medarbetare är fortsatt 
viktigt. Information om mänskliga rättigheter har getts vid introduktionsutbildningar och 
halvdagsutbildningar om det rättighetsbaserade arbetssättet inklusive barnrätt. Chefer inom 
utvalda delar av verksamheten har genomfört en fördjupad utbildning i värdebaserat ledarskap. 
Det kan i sin tur bidra till ny kunskap och perspektiv i det sektorsövergripande arbetet.  

5§ p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl.a. regional tillväxt, 
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak 
Integrering av folkhälsofrågor i Länsstyrelsens övriga verksamhetsområden har skett utifrån ett 
bredare socialt hållbarhetsperspektiv och omfattar även integrering av jämställdhet, barnrätt 
och mänskliga rättigheter.  

Integrering av folkhälsomålen 
Fokus detta år har varit att integrera social hållbarhet i Länsstyrelsens arbete med hållbar fysisk 
planering, handlingsplanen för friluftsliv samt bostadsförsörjning. Att ta vara på synergier och 
hantera konflikter mellan olika intressen är väsentligt för att planera samhället på ett hållbart 
sätt. Länsstyrelsens arbete med integrering av folkhälsa och social hållbarhet i 
verksamhetsområdena sker därför genom regelbunden samverkan mellan handläggare som 
arbetar med samhällsplanering, samhällsetablering och integration, folkhälsa och trygghet samt 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Internt samarbete om bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen har tagit ett samlat grepp i årets arbete med bostadsförsörjning och fokuserat på 
att skapa en god intern struktur för samarbetet. Under året har vi mer samlat bidragit till 
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utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning, tagit fram en bostadsmarknadsanalys 
samt gett råd till kommuner i riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Rätten till bostad kräver bred samverkan 
Samverkan över sakområdes- och sektorsgränser ger också bättre förutsättningar för arbetet på 
lokal nivå. Kommunerna har identifierat det som en utmaning i det praktiska arbetet med 
rätten till en bostad. Länsstyrelsen genomför även hemlöshetsuppdraget i samverkan som 
beskrivs ovan, vilket vi förväntar oss ge samma goda effekt som för övriga uppdrag och 
uppgifter. 

Förenkla för företag 
Länsstyrelsen Skåne har fokuserat på åtgärder som är kopplade till service, bemötande samt 
tillståndsgivning som gör det lättare för företagen att följa gällande regler. 

Proaktiva åtgärder 
Länsstyrelsen arbetar proaktivt och har hämtat in information som behövs i handläggningen 
utan att företagen har behövt efterfråga det eller ta kontakt med oss. Ett exempel är att vi tar 
in uppgifter om ett bygglov som vunnit laga kraft direkt från kommunen. Vi meddelar 
exempelvis också företagen om vilken köplats de har för att få investeringsstöd. Effekter av 
arbetet är en mer effektiv kommunikation och bättre förutsättningar för företagen att planera 
sitt arbete. 

E-tjänster och ökad användning av digitala brevlådor 
Vi har utökat e-tjänsterna och användningen av våra digitala brevlådor. E-tjänsterna gör det 
möjligt att på ett enkelt sätt skicka in underrättelse, anmälan, ansökan eller registrering av 
uppgifter. Effekterna av att använda e-tjänster är att det är enkelt för företagen att göra rätt, vi 
får in kompletta underlag och behovet av kompletteringar minskar.  

Förändrade arbetssätt ger kortare handläggningstider 
Användandet av e-tjänster i kombination med förändrade arbetssätt, prioriteringar, delade 
tjänster och rådgivning gör att vi har kortat handläggningstiderna. En kortare handläggningstid 
leder till att det ger oss möjlighet att betala ut medel i rätt tid eller att ge snabb återkoppling 
på utförd kontroll, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader. Bra kommunikation 
förenklar arbetet för företagen och gör innehållet mer transparent och begripligt. Goda 
mellanmänskliga relationer bidrar till att företagen upplever en ökad tillgänglighet och 
förbättrad service. 

Måluppfyllelse inom tre av regeringens mål 
Genom de åtgärder som vi har genomfört och effekterna som de har haft, kan vi se att vi har 
störst måluppfyllelse inom främst två av regeringens mål. Det vill säga att det är enklare för 
företagen att lämna uppgifter till oss och att vi har kortat handläggningstiderna. Vi bidrar även 
till måluppfyllelse inom målet om att företagens kostnader till följd av regler ska minska. 

Arbetsmiljö och medarbetare 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 
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Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

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

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Länsstyrelsen arbetar systematiskt med att utveckla och behålla en god arbetsmiljö som 
omfattar såväl sociala, organisatoriska som fysiska förhållanden.  

Skyddsrond av distansarbetsplats 
Skyddsronder har genomförts vid myndighetens kontor i Kristianstad och Malmö, på 
Kullabergs naturreservat, Söderåsens samt Stenshuvuds nationalparker. Därutöver har det med 
respektive medarbetare som tecknat en överenskommelse om distansarbete genomförts en 
skyddsrond av distansarbetsplatsen.  

Friskvårdsinspiratörer 
Myndigheten har under året startat upp ett arbete med friskvårdsinspiratörer från olika delar 
av verksamheten. Friskvårdsinspiratörerna kommer användas för att sprida kunskap om 
aktuella insatser inom området men också till att delta i utvecklingen av myndighetens fortsatta 
friskvårds- och arbetsmiljöarbete.  

Nyttjandegraden av friskvårdstimme bland myndighetens anställda har följts upp under året. 
Friskvårdstimmen ger alla anställda möjligheten till en timmes friskvård under arbetstid per 
vecka. Som ett led i att öka nyttjandet av friskvårdstimme har enskilda samtal förts med 
samtliga chefer med syfte att uppmana sina anställda att använda sig av timmen. 

Hälsofrämjande arbete 
Utifrån perspektivet förebyggande, hälsofrämjande arbete har två föreläsningar med tema 
stress respektive hälsa erbjudits samtliga anställda. Samtliga chefer har genomgått steg två i 
kompetensutvecklingsinsatsen om våld i nära relationer.  

Arbetsgivaren har en regelbunden dialog med lokala fackliga organisationer och 
skyddsombudsorganisationen om myndighetens arbetsmiljöarbete. Utöver möten inom ramen 
för lokalt samverkansavtal har HR-enheten regelbundna möten med den lokala 
skyddsorganisationen för att utifrån ett proaktivt förhållningssätt diskutera myndighetens 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

Kompetensförsörjning 
Länsstyrelsen har haft ett ökande antal genomsnittligt anställda sedan 2016. Den trenden kan 
ha brutits under 2022. Genomsnittligt antal anställda 2016 var 491,8 med en successiv ökning 
fram till 2021 då antalet var 635,7. År 2022 hade vi 620,7 genomsnittligt anställda, en 
minskning med cirka 2,4 procent från föregående år. Mellan åren 2021 till och med 2022 har 
dock andelen anställda med tillsvidareanställning ökat med 7 procent till totalt 516,2 
tillsvidareanställda 2022 jämfört med 482,4 år 2021.  
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Personalomsättning 
Personalomsättning År 2022 År 2021 År 2020 

Nyanställda 12,8 % 13,3 %1) 8,8 %1) 

Avgångna 8,1 % 7,9 % 3,8 % 

1) Värdena för personalomsättning för åren 2021 och 2020 skiljer sig åt jämfört med angivna siffror i 
årsredovisningarna för 2020 och 2021, beroende på justeringar i beräkningar av personalomsättning. 

Källa: Länsstyrelsens uppföljningssystem LISA. 

Kommentar till tabellen personalomsättning 
Sedan 2020 ser vi fortsatt en stadig ökning av antalet nyanställd personal med 
tillsvidareanställning, även om takten minskat mellan 2021 och 2022. 2020 nyanställdes 41 
tillsvidareanställda, 2021 nyanställdes 64 tillsvidare och 2022 nyanställdes 66 tillsvidare. 
Samtidigt ser vi att antalet visstidsanställda i genomsnitt under 2022 i stort är tillbaka på 
samma nivå som 2020 med 104,4 stycken 2022 mot 99,8 stycken 2020. Till följd av stora 
tillkommande uppdrag på grund av pandemin var under 2021 det genomsnittliga antalet 
visstidsanställd personal 153,2. 

En förklaring till att andelen tillsvidareanställd personal i förhållande till totalt antal 
genomsnittligt antal anställda vid myndigheten ökat under 2022 är att expansionen av mer 
permanent verksamhet fortsatt att öka samtidigt som tillfällig verksamhet under pandemin 
avvecklats. Framförallt är det inom beredskapsområdet som expansionen märks tydligast. 

Ökad andel tillsvidareanställda 
Att andelen tillsvidareanställda vid myndigheten har ökat, trots att genomsnittligt antal 
anställda där även visstidsanställd personal medräknas minskat, beror framför allt på en kraftig 
expansion inom beredskapsområdet. Det är ännu för tidigt att tydligt kunna peka på att de 
förändrade reglerna i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), med begränsningar i 
möjligheten att visstidsanställa personal, haft något mer än marginell påverkan under 2022.  

Anpassning till nya förutsättningar 
Under året har vi påbörjat arbetet med att öka medvetenheten om de nya förutsättningarna i 
LAS. Vi behöver ställa om till att i större utsträckning än tidigare använda tillsvidareanställning 
som grund för anställning. Vi har haft kompetensutvecklingsinsatser för chefer med syfte att 
underlätta en omställning till större andel tillsvidareanställd personal. Även andra insatser har 
inletts för att anpassa verksamheten i övrigt till att kunna ha en större andel tillsvidareanställd 
personal framöver. Vi ser att det medför ökade krav på flexibilitet hos medarbetare vilket 
bland annat påverkar kompetenskraven i våra platsannonser. Dessutom behöver vi mer aktivt 
använda oss av arbetsgivarens möjlighet att leda och fördela arbetet.  

Hög konkurrens inom beredskapsområdet 
Generellt under året har rekryteringstrycket varit högt. På en övergripande nivå upplever 
Länsstyrelsen Skåne inga större problem att attrahera kompetenta sökande till våra 
anställningar. Däremot är konkurrensen om personal med kompetens inom 
beredskapsområdet påtaglig med följd att lönerna på grund av marknadsfaktorer ökat kraftigt 
inom gruppen. 
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Sjukfrånvaro 
Kön och ålder År 2022: 

Antal 
anställda *  

År 2022: 
Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 
till 
sammanlag
d ordinarie 
arbetstid 
(%) 

År 2022: 
Sjukfrånvar
o 60 dagar 
och längre i 
förhållande 
till total 
sjuk-
frånvaro 
(%) 

År 2021: 
Antal 
anställda *  

År 2021: 
Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 
till 
sammanlag
d ordinarie 
arbetstid 
(%) 

År 2021: 
Sjukfrånvar
o 60 dagar 
och längre i 
förhållande 
till total 
sjuk-
frånvaro 
(%) 

År 2020: 
Antal 
anställda * 

År 2020: 
Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 
till 
sammanlag
d ordinarie 
arbetstid 
(%) 

År 2020: 
Sjukfrånvar
o 60 dagar 
och längre i 
förhållande 
till total 
sjuk-
frånvaro 
(%) 

Män ≤ 29 år  6,6 1,4  1)  11,4 2,8  1)  11,4 1,8  1) 

Män 30–49 år  115,9  2,6 23,0   125,6  2,4 64,6   111,7  2,8 47,4  

Män ≥50 år  85,9  2,2 1)  81,9  1,4  15,9  77,7  1,9  38,7 

Män totalt  208,5  2,4  14,4  218,9  2,0  50,0  200,8  2,4  43,5 

Kvinnor ≤ 29 år  19,3  7,1  79,5  28,3  2,6 1)  18,4  2,9  59,7 

Kvinnor 30-49 år  250,2  4,1  45,3  244,4  3,7  58,7  218,8  5,4  65,8 

Kvinnor ≥ 50 år   142,6  4,7  54,6  144,2  4,6  71,7  129,8  4,4  56,0 

Kvinnor totalt  412,2  4,5  51,0  416,8  4,0  62,5  367,0  4,9  62,5 

Samtliga ≤ 29 år  26,0  5,8  76,0  39,7  2,6 1)  29,8  2,5  43,8 

Samtliga 30–49 
år 

 366,2  3,6  41,0  370,0  3,3  60,1  330,5  4,5  61,8 

Samtliga ≥ 50 år  228,5  3,8  45,0  226,0  3,5  65,5  207,5  3,4  52,5 

Samtliga totalt  620,7  3,8  44,4  635,7  3,3  60,1  567,8  4,0  58,5 

*) 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. 

Källa: Länsstyrelsens uppföljningssystem LISA. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron på myndigheten är fortsatt på en relativt låg nivå om totalt 3,8 
procent. Detta är visserligen en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 2021 men samtidigt 
0,2 procentenheter lägre än 2020. Avståndet mellan könen avseende sjukfrånvaro är 
marginellt mindre 2022 än tidigare år, men fortsatt cirka dubbelt så hög sjukfrånvaro i gruppen 
kvinnor (4,5%) jämfört med gruppen män (2,4%). 

Sjukfrånvaron i gruppen kvinnor upp till och med 29 år har ökat kraftigt från 2,6 procent 2021 
till 7,1 procent 2022. Gruppen är relativt liten till antalet (19,3 anställda i genomsnitt) vilket 
gör att enskild sjukfrånvaro får relativt stor påverkan på den totala sjukfrånvaron.  
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Karaktären på sjukfrånvaron har förändrats under 2022 jämfört med 2021 och 2020, då 
andelen sjukfrånvaro 60 dgr och längre i förhållande till total sjukfrånvaro minskat kraftigt, 
från cirka 60 % 2020 och 2021 till 44,4% 2022. Detta har att göra med att ett större antal 
medarbetare återkommit från långtidssjukskrivningar under 2022 samtidigt som nya 
långtidssjukskrivningar inte tillkommit i samma utsträckning. 
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Länsstyrelsens arbete med nationella stödverksamheter och 
resurssamverkan 
Länsstyrelsen Skåne deltar aktivt i det länsstyrelsegemensamma arbetet. Tillsammans arbetar 
vi mer samordnat, enhetligt och resurseffektivt. Nedan beskrivs några områden som 
Länsstyrelsen Skåne har varit aktiva i att utveckla och förvalta.   

Ansvar för det gemensamma arbetet 
Under året har Länsstyrelsen Skåne varit drivande inom vissa områden, exempelvis 
samhällsplaneringsområdet och det gemensamma Agenda 2030-arbetet. Särskilt ansvar har 
Länsstyrelsen Skåne tagit under 2022 genom att vara objektägare, förvaltningsledare och 
objektspecialister i Förvaltningsobjekt (FO) Samhällsplanering, objektägare i FO Gemensam 
webbförvaltning, förvaltningsledare i FO Förvaltning och juridik samt ett antal 
objektspecialister i FO Gemensamma Handläggningsstöd. Genom att vara objektägare i ett 
förvaltningsobjekt så är även Länsstyrelsen Skåne informationssäkerhetsansvariga för dessa 
förvaltningsobjekt.  

Planeringskatalog för en smartare samhällsbyggnadsprocess  
FO Samhällsplanering har 2022 lanserat fem nya e-tjänster för kulturmiljö som underlättar för 
enskilda och företag. Vi har också utvecklat Planeringskatalogen till att vara statens verktyg för 
att tillhandahålla planeringsunderlag och är en del av statens vision i att åstadkomma en 
smartare samhällsbyggnadsprocess. Vidare är länsstyrelsen Skåne aktiva i styrningen av och 
arbetet med projektet Prozesso som syftar till att ta fram ett processhandläggarstöd avseende 
plan- och bygglagen. 

Förenkling inom miljöskydd 
Inom FO Miljöskydd har vi bland annat arbetat med att utveckla avfallsrapporteringen i 
Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) där 3 000 berörda miljöfarliga anläggningar ska 
rapportera in. SMP underlättar för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt 
Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Vi har 
också förbättrat stödet för att rapportera med mer lättillgängliga och branschanpassade 
anvisningar. Även handböcker för samtliga länsstyrelser har tagits fram eller uppdaterats, 
exempelvis gällande avisering till fastighetsregistret (ÖVR). 

Enhetlig tillsyn inom primärproduktion av livsmedel 
Inom FO Landsbygd och djur arbetar vi med att säkerställa att vi har ett välfungerande 
rapporteringssystem för vår tillsyn inom primärproduktionen. Vi ska också upprätthålla ett 
nationellt register över de verksamheter som faller under länsstyrelsernas tillsyn. Vidare förser 
vi länsstyrelserna med handläggarsupport för att kunna möjliggöra en nationell likriktning i 
våra tillsynsdokument och i rapportering av kontrollresultat till livsmedelsverket och 
jordbruksverket. 

Länsstyrelsernas gemensamma beslutsstöd - LISA 
Länsstyrelsen Skåne har prioriterat att bidra till att utveckla och förvalta beslutsstödet 
Länsstyrelseinformation i samverkan (LISA). Det är länsstyrelsernas gemensamma verktyg för 
planering och uppföljning. Verktyget presenterar och hämtar data från våra källsystem och 
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information om styrtal, signaler och nyckeltal anpassas för medarbetare och chefer på olika 
nivåer. 

För en mer utförlig redovisning hänvisas till bilaga E. Länsstyrelsegemensam 
resultatredovisning av uppdrag som genomförs samordnat. 
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Redovisning av verksamhetsområden 
Länsstyrelsen i Skåne län bedriver följande verksamheter. För varje verksamhet redovisas årets 
resultatbedömning. 

Verksamhet (VÄS) Benämning Resultatbedömning 

20–21, 25 Övrig förvaltning och trafikföreskrifter  Gott 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  Utvecklingsbehov 

30, 34 Regional tillväxt och infrastrukturplanering  Gott 

40–41 Hållbar samhällsplanering och boende  Gott 

42 Energi och klimat  Gott 

43 Kulturmiljö  Utvecklingsbehov 

45–46 Samhällsskydd och beredskap Gott 

50–58 Naturvård och miljöskydd  Gott 

60–62 Areella näringar Gott 

70, 80–85 Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. Gott 
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Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p1 De allmänna valen Länsstyrelseinstruktion 

18§ Viltförvaltningsdelegation Länsstyrelseinstruktion 

1B3 Endast (delar av) vilt- och rovdjursförvaltningen Regleringsbrev 

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

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet omfattar många olika uppgifter och uppdrag. Som regionala 
valmyndigheter ansvarar länsstyrelserna för att planera och genomföra allmänna val, val till 
Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Mellan valen utses efterträdare för 
ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. 
Vidare fattar länsstyrelserna beslut om diverse förordnanden som borgerliga vigselförrättare. 
Inom trafikområdet har länsstyrelserna bland annat ansvar för att besluta om lokala 
vägtrafikföreskrifter i vissa fall. Även tillstånd till tävling på vägar, skyltar och andra 
anordningar längs vägar samt beslut om sjötrafikföreskrifter ingår i länsstyrelsernas uppgifter 
och uppdrag. 

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

Det övergripande nationella målet för viltförvaltningen är att alla djur som naturligt lever i 
Sverige ska finnas kvar på lång sikt i livskraftiga bestånd. Samtidigt ska tamdjurshållningen inte 
påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas. Det nationella målet kompletteras i 
vissa fall med nationella och regionala mål för specifika arter. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen Skåne har uppdrag som koncentrationslän och i de fall verksamhet är 
koncentrerad till sju länsstyrelser omfattar vårt geografiska område Skåne, Blekinge och 
Kronobergs län. I det fall koncentrationen gjorts till tre länsstyrelser (penningtvätt) är det 
geografiska området Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. 
För delgivningsföretag är koncentrationen fördelad till fyra länsstyrelser och vårt område är: 
Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.  

Länsstyrelsen Skåne ansvarar för följande koncentrationsuppdrag:  

• Tillsyn över överförmyndarverksamheten i en kommun där målet är att vi ska granska 
verksamheten årligen.  

• Pröva auktorisation för och ha tillsyn över bevaknings- och delgivningsföretag. Det finns en 
lagstadgad tid om 14 dagar för handläggning av en ansökan om godkännande för personal i 
bevakningsföretag samt bestämmelser om att bevakningsföretagen ska inspekteras en gång 
vartannat år.  

• Ansvara för registerhållning av och tillsyn över stiftelser.  
• Utöva tillsyn över verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism.  
• Hanterar lönegarantiärenden.  
• Pröva anmälan för den som är nordisk medborgare och som vill bli svensk medborgare.  
• Pröva ansökan om tillstånd för och ha tillsyn över begravningsfrågor.  
• Pröva tillstånd till och ha tillsyn över pantbanker. 
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Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 44,1 45,0 28,9 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 30,6 30,7 17,5 

Antal årsarbetskrafter män 13,5 14,31) 11,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 15 041 17 286 13 890 

Antal beslutade ärenden 14 822 17 562 13 666 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 466 361 455 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 47 334 44 771 30 695 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 194 077 171 176 387 579 

1) Antal årsarbetskrafter för män skiljer sig åt jämfört med angivna siffror i årsredovisningen för 2021, 
beroende på fel i sammanräkningen i excelerator-underlaget för detta år.  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Variationen såväl avseende antal årsarbetskrafter, ärenden som verksamhetskostnader, är 
kopplad till dels pandemitillsynen som upphörde i mars och dels årets arbete med de allmänna 
valen till riksdag, kommun och region. Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till 
merparten av valarbetet 2022, där vi har kostnader för bland annat extern lokal samt externa 
rösträknare. För övriga verksamheter inom verksamhetsområdet är variationerna små jämfört 
med tidigare år. Vi ser en rimlig balans för öppna ärenden i relation till antalet inkomna 
ärenden.  

Mål för handläggningstider uppnås inom samtliga områden som mäts. Äldre öppna ärenden är i 
huvudsak deponeringsärenden och lönegarantiärenden. Deponeringsärenden kan till sin 
karaktär bli tio år gamla och därefter tillfaller medlen staten det elfte året. Lönegarantiärenden 
avslutas när den underliggande konkursen eller rekonstruktionen är avslutad.  

Lämnade bidrag avser till merparten utbetalning av lönegaranti, men även av ersättning för 
viltskador. Utbetalningarna avseende lönegaranti var extraordinärt höga under 2020 med 
anledning av pandemin.  

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Mål-
värde 

År 2022 År 2021 År 2020 

Andel av länets totala 
jaktareal som ingår i 
något 
älgskötselområde (%) 

Ökad 
samverkan i 
älgförvaltningen 

Jakt och viltvård 
(218) JaktAdm1) ^ 77% 77,5% 73% 

1)  Administrationssystem, Länsstyrelsen. 

^ Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Kommentar till tabellen resultatindikator 
Skåne är en tätbefolkad region om ca 1,2 miljoner hektar. Totala jaktarealen omfattar ca 
458 000 ha varav älgskötselområde utgör ca 353 000 ha, 77 procent.  
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Resultatredovisning 
Verksamhetsområdet Övrig förvaltning och trafikföreskrifter omfattar ett stort antal ärenden 
och en stor variation av områden. 

Verksamheten under året 
Medborgarskap 
Under valår märks ett ökat intresse av att bli svensk medborgare för att kunna rösta, så även 
2022. Nordiska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. 

Överförmyndare  
Fysiska tillsynsbesök hos kommunernas överförmyndarverksamhet har åter kunnat genomföras 
i full omfattning när pandemin klingat av under våren. Länsstyrelsen rekommenderar 
samarbete mellan mindre kommuner med gemensamt överförmyndarkansli och 
överförmyndarnämnd. Vi bedömer detta som en framgångsfaktor för att skapa en större och 
därmed en mindre sårbar organisation. 

Stiftelser  
Tillsammans med de länsstyrelser som ansvarar för stiftelseverksamheten har vi gjort en 
gemensam tillsynsinsats där vi har granskat stiftelser som bedriver skolverksamhet. Resultatet 
av den insatsen har visat att även Skolverket haft synpunkter på verksamheten. Vi har även 
gemensamt tagit fram underlag till utredningen Bolag som brottsverktyg (Dir. 2021:115). 

Lönegaranti 
Verksamheten inom handläggning av lönegaranti har ökat något. Antalet utbetalningar har ökat 
från 1 958 mottagare 2021 till 2 235 mottagare under innevarande år. Detta återspeglas i 
posten lämnade bidrag i tabell ovan, där utbetalade bidrag ökar jämfört med 2021.  

Penningtvätt 
Inom uppdraget med tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har en 
gemensam tematillsyn genomförts tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Stockholm i syfte att ensa rutiner, processer och bedömningar. Tillsynen har varit inriktad på 
redovisningskonsulter och kontanthandlare. Inom ramen för tillsynen har länsstyrelsen fattat 
flera beslut om sanktionsavgift mot verksamhetsutövare som inte uppfyllt kraven i 
penningtvättslagstiftningen. Flera ärenden har överklagats och har under året drivits vidare i 
domstolsprocesser. 

Gemensamma yttranden har lämnats till den statliga utredningen Samverkan mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Yttrande har även lämnats över ändring i Polismyndighetens 
föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt 
penningtvättslagen.  

Som deltagare i Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har 
arbete bedrivits för att ta fram informationsmaterial som riktar sig till verksamhetsutövare som 
omfattas av penningtvättslagen. Inom ramen för det regionala samarbetet SAMSPEL har flera 
informationsträffar arrangerats för verksamhetsutövare, tillsammans med de övriga deltagande 
myndigheterna. 
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Bevakningsföretag 
Tillsynsbesök med inspektion av lokalerna för bevakningsföretag under året åter kunnat 
genomföras i full omfattning. I samband med att samhället åter öppnade upp efter pandemin 
under våren märktes ett ökat ärendeinflöde av ansökningar om godkännande av personal för 
anställning i bevakningsföretag inför sommarens arrangemang. Kontroll mot Skatteverkets 
register för kontrolluppgifter påvisar eventuella personer utan godkännande. Vår granskning 
av att all personal är godkänd med vandelsprövning och vår kontroll mot Skatteverkets 
register, medför att fler anställda uppnår lagstiftningens krav. 

Trafikföreskrifter  
Som en trolig effekt av pandemin har något färre ansökningar om tävling på väg och uppvisning 
inkommit och handlagts. En ny e-tjänst håller på att tas fram för ansökan om tillstånd till 
tävling och uppvisning på väg. Allmänhetens förslag om trafikreglering, framför allt 
hastighetsbegränsningar, leder sällan till lokal trafikföreskrift. 

3§ p1 De allmänna valen 
Under 2022 har Länsstyrelsen genomfört den slutliga rösträkningen efter riksdags-, 
kommunfullmäktige- och regionfulllmäktigevalen. Vi har dessutom genomfört de uppgifter 
som ska utföras i samband med allmänna val, som hantering av valsedelsbeställningar, 
anmälningar av kandidater och utbildning/stöd till kommunernas valnämnder. 

Stödet till valnämnderna har varit mer omfattande än vid tidigare val och har bland annat skett 
i form av en heldagsutbildning och tre frågestunder/avstämningar. Dessutom har en workshop 
med fokus på säkerhetsfrågor genomförts med stöd av valmyndigheten.  

Säkerhetsfrågorna har haft ett större fokus under årets val och högre krav har ställts vid 
rekrytering av personal till Länsstyrelsens valorganisation, vilket medfört att ca 300 intervjuer 
hållits med potentiella rösträknare.  

Inför valen 2022 har 35 beslut om rättelse i röstlängd fattats. Den slutliga rösträkningen efter 
valen den 11 september pågick i externa lokaler den 12-16 och den 19-23 september, vilket 
engagerade ca 260 medarbetare. Därtill kommer valnattsrapporteringen på Länsstyrelsen (ca 
47 medarbetare) och mottagningen av Malmö stads valmaterial på Rådhuset (ca 35 
medarbetare) under valnatten.   

Länsstyrelsen har under året genomfört ca 185 efterträdarval. Registerhållning i det nya 
valdatasystemet Valid och uppdatering av kommunernas behörigheter görs löpande.  

18§ Viltförvaltningsdelegation 
Under året har viltförvaltningsdelegationen hanterat en rad olika aktuella frågor. Det gäller 
bland annat smittsamma djursjukdomar som kan påverka vilda djur, exempelvis afrikansk 
svinpest och fågelinfluensa.  

Dessutom har man gällande älg hanterat uppföljning av jaktresultat, älgobservationer och 
täthetsanalys. För kronvilt har delegationen haft uppföljning av jaktresultat samt information om 
tilldelning och kronhjortsplan. Diskussion har dessutom förts inför beslut om jakttid för kronvilt 
samt fällavgift för älg.  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
32 

 
 

  

 

Andra ämnen är regeringsuppdraget att utse nya marina Natura 2000-områden för fåglar. Även 
rovdjursläget i länet med tyngdpunkt på inventering och viltskador avseende lodjur och varg har 
tagits upp. Delegationens medlemmar har tillsammans med medlemmar inom 
älgförvaltningsområdena, erbjudits utbildning om klövviltsförvaltning arrangerad av länsstyrelsen. 

1B3 Endast (delar av) vilt- och rovdjursförvaltningen  
Ett sjunde kronviltsområde har inrättats i Skånes sydöstra hörn. Det skånska kronviltet utgör 
den ursprungliga svenska underarten, den s.k. nominatunderarten, och är som sådan införd på 
rödlistan för hotade arter. Arten är dessutom Skånes landskapsdjur. Ett tungt skäl för beslutet är 
att långsiktigt förvalta en livskraftig stam av det skånska kronviltet och samtidigt hålla beståndet 
på en acceptabel nivå görs med tanke på skador och risk för trafikolyckor.  

För att avvärja viltskador på tamdjur av varg, framför allt får, har beslut om skyddsjakt 
meddelats inom ett område i norra Skåne i gränsen till Kronobergs län, vars länsstyrelse också 
tagit beslut om skyddsjakt på småländska sidan där vargen fälldes. Ytterligare beslut om 
skyddsjakt på varg har meddelats inom ett område i mellersta/östra Skåne efter flertalet 
angrepp på får runt Linderödsåsen. Behovet av beslut om skyddsjakt på dovvilt har ökat efter 
omfattande skador på grödor. 

1D7 Ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap 
Under året har utbetalning skett i 14 ärenden enligt förordningen (2017:1254) om statligt stöd 
av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador. Nio 
av dessa avser röjning under rovdjursavvisande stängsel, övriga är ersättningar och bidrag för 
merarbete och värdeminskning till följd av rovdjursangrepp. 

Resultatbedömning 
Den övergripande resultatbedömningen för verksamhetsområdet är gott. Trend och riktning 
är överlag oförändrad.  

Arbetet med förberedelser inför de allmänna valen samt arbetet under den slutliga 
rösträkningen i september har genomförts rättssäkert enligt tidplan och med ett gott resultat. 
De utbildningar som hållits har fått positiv återkoppling och bedöms ha genomförts med gott 
resultat.  

Länsstyrelsens bedömning är också att verksamheter som omfattas av koncentrationsuppdrag 
fungerar effektivt och att resultatet för dessa är gott. Vi har uppnått mål för handläggningstider 
och har en fortsatt godtagbar balans av öppna ärenden. Vi har också uppnått lagstadgade mål 
för tillsynsintervall för överförmyndare och bevakningsföretag. Inom penningtvättstillsynen 
har ett flertal sanktionsbeslut fattats mot verksamhetsutövare som inte bedömts följa 
regelverket. 

Mål för handläggningstid gällande lönegaranti är att minst 90 procent av våra utbetalningar ska 
ske inom 10 dagar från inkommet ärende. Det målet uppfyller vi väl 2022. En snabb och 
korrekt handläggning är viktig då ersättningen ofta betalas ut till individer som kan ha varit 
utan lön en längre tid.  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
33 

 
 

  

 

 

Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

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

Länsstyrelseinstruktion 

4 a§ Utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra vid Europeiska 
kommissionens samordning av revisioner enligt artikel 124 m.m. 
(datum för ikraftträdande 2022-01-28 (SFS 2022:13)) 

Länsstyrelseinstruktion 

1D1 Kontrollplan för livsmedelskedjan Regleringsbrev 

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

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

Inom livsmedelskontroll genomförs bland annat kontroll av verksamhetsutövare med 
primärproduktion av livsmedel. 
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Djurskyddsverksamheten omfattar planerade kontroller som anmälningskontroller, riktade 
både till verksamheter där djur ingår och till privatpersoner som håller djur. Även förprövning 
av djurstallar samt handläggning av tillståndsärenden ingår. 

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

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

Inom foder och animaliska biprodukter genomförs bland annat kontroll riktad till 
verksamhetsutövare med primärproduktion av foder samt till verksamheter där animaliska 
biprodukter hanteras. 

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

Många av de nationella målen inom området framgår av den nationella kontrollplanen för 
livsmedelskedjan (NKP). I NKP finns mål för olika områden. För djurskydd finns bland andra mål 
beträffande riskbaserad kontroll, resurseffektivitet och effekt av kontroll, och service. För foder 
och livsmedel inom primärproduktionen finns bland andra mål beträffande kontroll av 
primärproduktion. 

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor (28) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 41,0 38,7 38,9 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 31,3 28,4 28,8 

Antal årsarbetskrafter män 9,7 10,3 10,1 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 8 009 7 926 7 936 

Antal beslutade ärenden 8 033 7 930 8 183 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 5 2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 50 255 43 470 45 041 

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Under 2022 har antalet årsarbetskrafter ökat något. Ärendena ligger på liknande nivåer som 
tidigare år. Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till merparten av att kostnader för 
omhändertagande av djur är högre 2022 än 2021. 
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Resultatindikator Mål Uppgift 
eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2022 År 2021 År 2020 

Andel genomförda 
normalkontroller (i förväg 
planerade och riskbaserade 
kontroller) i förhållande till 
anmälningskontroller (kvot) 

Nationella 
kontrollplanen 
för livsmedels-
kedjan (NKP) 

Djurskydd DUS1) ≥1 0,75 1 0,73 

Andel kontrollobjekt med 
livsmedelsproducerande 
djur som ingått i planerad 
normalkontroll (%) 

Nationella 
kontrollplanen 
för livsmedels-
kedjan (NKP) 

Djurskydd DUS1) 3) 10 % 4,1 % 3,7 % 3,5 % 

Andel utförda av tilldelade 
primärproduktionskontroller 
(%) 

Nationella 
kontrollplanen 
för livsmedels-
kedjan (NKP) 

Livsmedels
kontroll 

PRIMÖR
2) 100 % 60% 70% 90% 

1) Register, Jordbruksverket 
2) Register, Länsstyrelsen 
3) Med anledning av att djurskyddskontrollregistret under 2022 inte är tillförlitligt, på grund av införandet av 

Animal health law kan DUS inte användas för uttag av myndighetens resultat för indikatorn. Resultatet 
baseras i stället på senast kända antal i DUS (mars 2021) innan införandet av Animal health law. 

Kommentar till tabellen resultatindikator 
Under 2022 ses en lägre måluppfyllelse avseende andel genomförda normalkontroller i 
förhållande till anmälningskontroller jämfört med tidigare år. En viss förbättrad måluppfyllelse 
gällande de planerade normalkontrollerna har samtidigt skett. Ett effektiviseringsarbete har 
påbörjats. För primärproduktionskontrollerna har måluppfyllelsen minskat. 

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och 
samordning av åtgärder mot djursjukdomar 
Lagen om tillsyn över hund och katt  
Vår bedömning är att informationen om lagen om tillsyn över hund och katt tillsammans med 
vår handläggning bidrar till att fler håller tillräcklig uppsyn över sina hundar. Under året har 
482 av 599 inkomna anmälningar avslutats. Ärendebalansen hålls på en jämn nivå. 

Livsmedelskontroll  
Länsstyrelsen Skåne har bidragit i det nationella arbetet för att underlätta kontroller inom 
primärproduktionen genom deltagande i utvecklingen av IT-stödet Primör samt mallar och 
checklistor. Under året har vi inte genomfört revisioner av den kommunala 
livsmedelskontrollen. Länsstyrelsens mandat att utföra revision och hur verksamheten ska 
finansieras är inte klargjort. Inom området livsmedelskontroll återrapporteras stora delar av 
arbetet till Livsmedelsverket i särskild ordning. 

Smittskydd  
Under året har sex utbrott av fågelinfluensa konstaterats. Under utbrotten av fågelinfluensa 
medverkar Länsstyrelsen till att det hanterats så att berörda myndigheter får en överblick i 
omfattningen och spridningen samt begränsar den fortsatta spridningen. Utöver epizooti 
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hanteras anmälningar om zoonoser och andra anmälningspliktiga sjukdomar. Länsstyrelsen är 
också mottagare av rapporter kring provtagning av smittor. Detta innebär att Länsstyrelsen har 
en tydlig bild över smittläget i länet.  

Allmänna veterinära frågor  
Länsstyrelsen har utfört 21 kontroller inom områdena läkemedelsanvändning och 
djurhälsopersonal. Utöver detta hanteras anmälningar om villkorad läkemedelsanvändning och 
beslut från ansvarsnämnden. Eftersom vi besöker en liten andel av verksamhetsutövarna är 
effekten av arbetet begränsad. Vi bedömer dock att det bidrar till att djurhälsopersonal håller 
sig uppdaterade om de regelverk som finns inom området. Inom det veterinära området 
återrapporteras stora delar av arbetet till Jordbruksverket i särskild ordning. 

Foder och animaliska biprodukter  
Länsstyrelsen har utfört 94 kontroller av primärproduktion – foder samt tre kontroller inom 
området animaliska biprodukter. Vår bedömning är att länsstyrelsens arbete leder till att 
foderproducenter blir uppmärksammade på att det ställs krav på hur foder ska hanteras för att 
vara säkert som foder. Detta gäller även aktörer inom animaliska biprodukter som ska hantera 
dessa produkter på ett säkert sätt.  

Handelsnormer ägg  
Kontroll genomförs på uppdrag av Jordbruksverket. Under 2022 har inga kontroller fördelats 
till Skåne. 

4 a§ Utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra vid Europeiska 
kommissionens samordning av revisioner enligt artikel 124, m.m. 
Länsstyrelsen Skåne har varit medverkande dels i planerandet, dels i genomförandet av SANTÉ 
F:s revisioner av Fjäderfä och mjölkproduktion. Länsstyrelsen Skåne har också arbetat med 
framtagande av åtgärdsplaner för de rekommendationer som SANTÉ F har delgett efter 
revisionerna. 

1D1 Kontrollplan för livsmedelskedjan 
Djurskydd  

En väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom område Djurskyddskontroll redovisas i särskild 
ordning till Jordbruksverket. 
Mål: Anmälningar, effektivitet  
Antalet anmälningar som inkommer är fortsatt högt, 93 procent hanteras inom 90 dagar. 
Andelen anmälningskontroller utan anmärkning fortsätter vara inom mål, 23,7 procent, 
jämfört med föregående års 20,9 procent (mål max 25%). Anmälningsärenden prioriteras 
efter den nationellt framtagna prioriteringsordningen. Under 2022 har vi fortsatt prioriterat 
hårt och löst fler anmälningar än vanligt genom administrativ kontroll. Båda nämnda mål ovan 
visar att vi använder tillgängliga resurser så effektivt vi kan och riktar tillgängliga resurser där 
det behövs. Det styrks också av den trend vi kan se på tidsåtgången per ärende inom området 
anmälningsärenden djurskydd (28262). Målet bedöms vara uppfyllt. 
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Mål: Riskbaserad kontroll  
Av de livsmedelsproducerande kontrollobjekten fick 4,1 procent kontroll 2022 (mål 10%). 
Det är en ökning jämfört med föregående år (3,7%).  

Förhållandet mellan rutinkontroller och anmälningskontroller har minskat från 1 till 0,75 och 
ligger under målet. Tillgängliga resurser har i något för hög grad fokuserat på 
anmälningsärenden. 

För uttag av normalkontroller har Jordbruksverkets risk-klassificeringssystem (SToRK) 
huvudsakligen använts. 

Mål: Service och effektivitet 
Måluppfyllelsen för hur snabbt kontrollrapporten skickas ut efter besöket har ökat från 89 
procent till 93 procent (mål 90% inom 21 dagar). Andelen inkomna ansökningar om tillstånd 
enligt 6 kap 4 § i djurskyddslagen (2018:1192) bibehåller en hög nivå även 2022, med en 
måluppfyllelse på 100 procent (mål 90 % inom 90 dagar). Målet bedöms vara uppfyllt. 

Mål: Likriktning, utbildningar, djurhållare  
Samtliga djurskyddsinspektörer har genomgått den nationella digitala utbildningen Kudos och 
fortlöpande har nyanställda genomfört utbildningen. Ett arbetssystem har tagits fram för att få 
en mer likriktad och rättssäker kontroll på myndigheten. Länsstyrelsen har deltagit vid flera 
samsynsmöten inom och mellan länen tillsammans med näringen.  

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen under året gjort informationsinsatser hos olika 
branschorganisationer och skolor. Arbetet med informationsspridning har pågått under många 
år och informationsmaterial lämnas vid varje kontroll. All personal har genomgått utbildning i 
motiverande samtal under 2021 för att bättre kunna arbeta med att stärka djurhållarens egen 
vilja att förbättra sin djurhållning och därmed höja djurskyddet. Målet bedöms vara uppfyllt. 

Mål: Förprövning av djurstallar  
Antalet förprövningsärenden ligger i linje med förra årets volym, men har minskat relativt 
mycket i antal i slutet av året. Det visar på ett nedåtgående ärendeflöde och det samma gäller 
för besiktningar. Äldre besiktningsärenden har inte ökat. Förprövningsärenden avslutas till 100 
procent inom 56 dagar. Målet bedöms vara uppfyllt. 

Mål: Djurhälsa inklusive smittskydd 
Kontroller har utförts i en omfattning jämförbar med 2021, vilket innebär knappt 30 
kontroller. Under 2022 upprättades ingen formell kontrollplan för området. 
Kompetensinsatser i form av deltagande på länsveterinärdagarna är genomförda. Generellt är 
området eftersatt vad gäller resurser, då Skåne som jordbrukslän har ett stort antal 
kontrollobjekt. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Mål 1: Animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse samt mål 2: Animaliska 
biprodukter: Verktyg och förutsättningar för en riskbaserad kontroll 
Kontroller har utförts på samtliga för året aktuella kontrollobjekt, då avvikelser är ofta 
förekommande. Då det råder brister i registerhållningen är det svårt att ha en samlad bild över 
befintliga aktiva kontrollobjekt. Under 2022 upprättades ingen formell kontrollplan för 
området. Målet bedöms vara uppfyllt. 
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Mål: Mikrobiologiska risker – sprida kunskap om antibiotikaresistens, mål: Läkemedel ska användas med 
återhållsamhet och bara då det finns behov av det samt mål: Skapa bättre förutsättningar för effektiv 
kontroll av användning av läkemedel 
Genom aktiviteter såsom fysiska kontroller, administrativa kontroller och mottagande av 
rapporter i kontrollprogram är länsstyrelsen en aktiv part i att läkemedel används på ett 
ansvarsfullt sätt och att antibiotikaresistens hålls på låga nivåer. Målet bedöms vara uppfyllt. 

Resultatbedömning 
Sammanfattningsvis har området utvecklingsbehov, även om vi ser en positiv trend i att nå 
bättre måluppfyllelse med bra rutiner och effektiv handläggning. Med de förutsättningar som 
finns ser vi en del förbättringsområden för att uppnå de effekter som står i lagstiftningen.  

Djurskydd  
Måluppfyllelsen bedöms vara uppfyllda till största del, dock inte det viktiga målet för 
riskbaserad kontroll. Länsstyrelsen bedömer att målet att utföra djurskyddskontroll på 10 
procent av de registrerade livsmedelsproducerande djuren inte går att nå i sin helhet med 
nuvarande resurser, men kan förbättras genom interna effektiviseringar. Ett 
effektiviseringsarbete pågår men kommer att ha svårt att nå hela vägen till måluppfyllelse. 
Under 2021 var landets genomsnittliga antal kontrollobjekt per årsarbetskraft 351. 
Motsvarande siffra för Länsstyrelsen Skåne var 502 kontrollobjekt/åa, vilket inte ändrats under 
2022. Länsstyrelsen har dessutom ett stort antal inkommande anmälningar. Vi bedömer att vi 
inte kan hantera dem mer effektivt eller göra en hårdare och mer träffsäker prioritering. 

Lagen om tillsyn över hund och katt  
Länsstyrelsen håller en god takt i beslutsfattandet och vi har en rimlig ärendebalans. 

Livsmedelskontroll  
Målet för antalet kontroller inom primärproduktionen är rimligt. Vi har genomfört 110 
kontroller, men vi når dock inte målet på 184 kontroller. I huvudsak beror detta på 
personalomsättning. Vi har dessutom gjort uppföljningar i sju ärenden. Utöver det har vi också 
genomfört 63 tvärvillkorskontroller som har inkluderat kontroll av primärproduktion. 

Smittskydd 
Länsstyrelsen har lyckats hantera den belastning som varit inom smittskyddsområdet även 
under 2022. Belastningen som en följd av fågelinfluensan avtog innan sommaren men har 
påverkat arbetsmiljön negativt och är inte långsiktigt hållbar. 

Under året har vi genom det regionala samordningsansvaret hanterat sex ärenden med 
fågelinfluensa. Utöver det har det utförts kontroller av seminverksamhet, fyra stycken. Vi har 
även utfört kontroller av hygienplaner i 14 ärenden. Kontrollerna har delvis varit fysiska 
kontroller och delvis dokumentkontroll. 

Allmänna veterinära frågor  
Under 2022 har enheten ytterligare ökat antalet kontroller inom området. Bedömningen är att 
vi kommer att kunna utöka antalet kontroller ytterligare framöver. Dock är vi fortfarande 
långt från den mängd som bör göras enligt lagstiftningen. Vi har utfört 20 kontroller av 
läkemedelsanvändning och veterinär verksamhet.  
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Foder och animaliska biprodukter  
I och med den nationella kontrollplanen utför vi kontroller av foder inom primärproduktionen 
gemensamt med primärproduktion av livsmedel. Uppdaterade rutiner, mallar och checklistor 
har medfört att kvaliteten höjts. Inom området animaliska biprodukter har vi lyckats uppfylla 
de krav som ställs i lagstiftningen.  
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Regional tillväxt och infrastrukturplanering 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p3 Regional tillväxt Länsstyrelseinstruktion 

3§ p4 Infrastrukturplanering Länsstyrelseinstruktion 

1C3 Regional utvecklingspolitik och den sammanhållna landsbygdspolitiken Regleringsbrev 

1C4 Mål i regionala utvecklingsstrategin m.m. Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Följande punkter sammanfattar uppgifterna och uppdragen inom verksamhetsområdet. 
Länsstyrelserna ska: 

• Samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet, för att 
skapa tillväxt i länet. 

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

omsättning har minskat i större omfattning till följd av covid-19-pandemin. 
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• Bidra till planering av vägar och järnvägar genom att tillhandahålla statliga 
planeringsunderlag, godkänna miljökonsekvensbeskrivningar, samverka med sökanden i 
processen, besluta om tillstånd enligt miljöbalken och ha tillsyn över kommunala 
detaljplaner. 

• Ingå i strukturfondspartnerskap för de regionala programmen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och för de regionala handlingsplanerna för Europeiska socialfonden+. 

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet, vilket inkluderar statliga 
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 

Den regionala utvecklingspolitiken ska även bidra till att nå andra mål: 

• Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att nå det långsiktiga klimatmålet och de 
nya etappmålen för minskad klimatpåverkan samt bidra till att nå övriga relevanta miljömål. 

• Den regionala utvecklingspolitiken har en geografisk utgångspunkt där landsbygder ingår 
och därför ska den bidra till att uppnå landsbygdspolitikens mål. 

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

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 12,0 34,9 11,0 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 7,1 19,9 7,6 

Antal årsarbetskrafter män 5,0 15,0 3,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 143 4 852 1 236 

Antal beslutade ärenden 1 238 5 032 892 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 2 2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 15 994 34 891 14 552 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 725 6 856 7 164 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabell nyckeltal 
Den minskande verksamhetskostnaden beror till stor del på minskande inkomna och beslutade 
ärenden av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. En stödform vars sista 
ansökningsdatum var under andra kvartalet i 2022 och därefter har antalet inkomna ärenden 
stadigt minskat. Till följd av avtagande inkomna ärenden har även bemanningen 
dimensionerats och minskat i antal.    
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I omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag har det under 2022 betalats ut 
drygt 32 miljoner kronor i 877 ärenden där Länsstyrelsen Skåne även har handlagt ärenden för 
Kronoberg samt Blekinge län.  

Resultatredovisning 
Grunden i vårt arbete med regional tillväxt utgörs av en god och nära samverkan med 
nationella, regionala och lokala aktörer. Stort fokus läggs på koordinering av målbilder 
tillsammans med Region Skåne, länets 33 kommuner, utbildningsinstitutioner på båda sidor 
Öresund, civilsamhället och naturligtvis med näringslivet och invånarna i Skåne.  

Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p3 Regional tillväxt 
I länsstyrelsernas uppdrag om regional tillväxt lägger vi stor vikt vid EU-projekt och 
strukturfondspartnerskapet. Genom att växla upp vår ramfinansiering genom EU-projekt ökar 
vi den samhällsekonomiska nyttan och effekten. Samtidigt bidrar länsstyrelsen till viktig 
kunskapsdelning och kompetensutveckling. Att delta i EU-projekt är en del i att vara en 
kunskapsintensiv myndighet.  

Under året har vi inom ramen för tillväxtområdet bland annat deltagit i EU-projekt kring 
kommuners arbete med öppna data och blockkedjan som verktyg för ökad 
demokratiutveckling. Andra projekt handlar om ett ökat kvinnligt deltagande i den blå sektorn 
av näringslivet samt brukarinflytande i samband med cirkulär ekonomi. 

Øresunddirekt 
En del i vårt tillväxtuppdrag är informationscentret Øresunddirekt. Under 2022 har 
gränsarbetare och företag som verkar i Öresundsregionen kunnat återgå till ett, mer eller 
mindre, normalt arbetsliv efter pandemins konsekvenser av gränsrestriktioner. En del 
utmaningar efter pandemin kvarstår dock för gränsarbetarna; exempelvis på skatteområdet där 
handläggningstiderna för återbetalning av skatt från respektive Sverige eller Danmark övergår 
det rimliga. Möjligheterna att jobba mer hemifrån, det vill säga arbeta i två olika länder, har 
också synliggjort begränsningarna inom EU:s förordning om social trygghet.  

Under 2022 har Øresunddirekt infört det nya digitala verktyget Ditt Gränsproblem för 
inrapportering av upplevda gränshinder. Resultatet för Öresundsregionen har visat på stor 
frustration kring problem med bland annat de nuvarande skatteavtalen, bank- och betaltjänster 
och det digitala utanförskapet. 

På detta tema anordnade Øresunddirekt i oktober en gränshinderkonferens, där det även 
diskuterades näringslivets utmaningar med anställda som är gränspendlare; en central fråga då 
det är råder arbetskraftsbrist inom flera yrkesområden både i Danmark och i Sverige. 

3§ p4 Infrastrukturplanering 
Under 2022 har vi bidragit till att möjliggöra samhällsviktiga väg- och järnvägsplaner och 
särskilt samverkat i lokaliseringsutredningen för ny stambana Hässleholm-Lund. Genom 
rådgivning har vi bidragit till att kommunerna planerar för ett transporteffektivt samhälle och 
vi har bevakat att kommunerna tillgodoser riksintressena för kommunikation.  
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Länsstyrelsen har också varit samrådspart och handlagt ett stort antal väg- och järnvägsplaner 
samt svarat på nationella remisser. Viktiga infrastruktursatsningar ska planeras med hänsyn till 
värdefulla natur- och kulturvärden med väl motiverade markanspråk. Vi har bidragit till det 
genom att i handläggning, rådgivning och yttranden lyfta klimatmål och markhushållning. 
Under året har klimatmål och markhushållning fått mer fokus i transportplaneringen. 

Vår infrastrukturstrateg har samordnat länsstyrelsernas gemensamma expertgrupps arbete med 
bland annat samverkan med Trafikverket nationellt och tagit fram gemensamma 
internremissmallar. Det har resulterat i en mer effektiv och mer enhetlig handläggning inom 
länsstyrelserna.  

En målinriktad samverkan med Trafikverket, Region Skåne, övriga länsstyrelser och 
kommunerna samt intern effektivisering har resulterat i en förbättrad handläggning av väg- och 
järnvägsplaner. Vi har en välfungerande dialogprocess med Trafikverket vilket i sin tur ger 
förutsättningar för en konstruktiv rådgivning i kommunernas översikts- och 
detaljplaneprocesser.  

1C3 Regional utvecklingspolitik och den sammanhållna landsbygdspolitiken 
Insatser inom landsbygdsprogrammets projekt- och företagsstöd, tillsammans med 
Klimatklivet, är de viktigaste stimulansverktygen i arbetet med en sammanhållen 
landsbygdspolitik. Det strategiska arbetet utvecklas genom verksamhetsövergripande dialog, 
såväl internt på Länsstyrelsen som med externa utvecklingsaktörer.  

Det gemensamma målet är att främja sysselsättning, öka eller bibehålla tillgången på service på 
landsbygden, öka den cirkulära och biobaserade ekonomin samt öka landsbygdsföretagares 
konkurrenskraft.  

I planfrågor samverkar Länsstyrelsen internt för att särskilt lyfta landsbygdernas synlighet och 
betydelse i översiktsplaner, detaljplaner och i ärenden kring jordbruksmarken som gemensam 
resurs.  

Grundläggande betaltjänster och bredband 
Det gäller även tillgången på grundläggande betaltjänster där vi särskilt ser till landsbygdens 
behov gällande kontanthantering och möjligheter att betala fakturor, där digitala verktyg inte 
är ett alternativ. Sammantaget har betaltjänstsystemet 2022 blivit mer sårbart och 
exkluderande, vilket lyftes i såväl bevakningsrapport Skåne som i skrivelse till regeringen 
angående betalningstjänster.  

Stora insatser görs för att, i samverkan med marknadsaktörer och regionalt 
utvecklingsansvariga, öka bredbandsutbyggnaden på landsbygden för att förbättra 
möjligheterna att leva, bo och arbeta där. En viktig insats för att hålla ihop hela Skåne. 

Regional skogsstrategi 
Länsstyrelsen har även ansvarat för att i bred samverkan driva verksamhet enligt den regionala 
skogsstrategin, som antogs 2020. Fokus ligger på aktiviteter som balanserar Innovation, 
Produktion, Rekreation och Miljö och leder mot målen i det Nationella Skogsprogrammet. 
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1C4 Mål i regionala utvecklingsstrategin m.m. 
Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, togs fram av Region Skåne i sin 
första version 2014 och reviderades 2020. Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete 
(2017:583) ska den regionala utvecklingsstrategin ses över mellan varje val till region- och 
kommunfullmäktige. Det finns i nuläget inget beslut på när denna översyn ska göras inom 
ramen för innevarande mandatperiod. 

Skåne, liksom världen i övrigt, har under de senaste åren blivit starkt påverkade av 
omvärldsfaktorer som vi har små möjligheter att påverka lokalt och regionalt. Detta har 
naturligtvis påverkat måluppfyllnaden i den regionala utvecklingsstrategin, och kommer så att 
göra för lång tid framöver.  

Precis som Region Skåne är det dock Länsstyrelsen Skånes bestämda uppfattning att 
samverkan, även framöver, kommer att vara framgångsfaktorn för regional utveckling och 
tillväxt. 

Resultatbedömning 
Arbetet med regional tillväxt och infrastrukturplanering anses sammanfattande som gott. För 
att bli utmärkt kan samverkan med andra aktörer ytterligare förbättras och detta är ett ständigt 
pågående arbete. Detta gäller inte minst genom olika former av projektsamarbeten. 

Pandemin, den drastiskt förändrade geopolitiska situationen i vårt närområde och 
elförsörjningen är områden som bidragit till att kraven på samverkan ökar. Nyckelord för 
framgång är flexibilitet och snabbhet i vårt nätverkande och samordnande arbete med andra 
aktörer i länet, nationellt och internationellt.  

Som framgår av resultatredovisningen ovan har vi, med denna utgångspunkt i samverkan, 
under året uppnått goda resultat inom de ansvarområden som ligger inom ramen för 
uppdraget regional tillväxt. 

 

  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
45 

 
 

  

 

Hållbar samhällsplanering och boende 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende Länsstyrelseinstruktion 

5§ p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Länsstyrelseinstruktion 

1A3 Tillsyn hyresbostäder, studentbostäder m.m. Regleringsbrev 

 
Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. 

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Följande punkter sammanfattar uppgifterna och uppdragen inom verksamhetsområdet. 
Länsstyrelserna ska: 

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

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

• Utveckla sitt arbete med digital samhällsbyggnadsprocess. 
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• Samordna och ta tillvara statens intressen i den kommunala översiktsplaneringen och vid 
detaljplaner och områdesbestämmelser inom ett flertal områden.  

• Pröva översikts- och regionplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, överklagande av 
kommuners beslut, tillsyn, vägledning och uppföljning enligt plan- och bygglagen. 

• Ansvara för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet, t ex tar vi 
varje år en regional bostadsmarknadsanalys.  

• Ge stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter och till bostäder för äldre, samt stöd 
till energiåtgärder. 

• Samordna arbetet med klimatanpassning, strandskyddsdispenser och havsplanering. 

Det övergripande målet för området samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö. För området bostadsmarknad är målet långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

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

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 33,4 42,4 37,4 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 24,0 30,0 24,3 

Antal årsarbetskrafter män 9,4 12,4 13,1 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 964 5 991 11 577 

Antal beslutade ärenden 3 146 7 633 12 808 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 13 5 7 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 38 894 44 853 41 759 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 100 10 377 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Den stora skillnaden i antalet inkomna och upprättade ärenden från föregående år förklaras 
med att ansökningstiden för alla statliga stöd utom äldrebostäder hade slutdatum 31 december 
2021. De ärenden som kommit in därefter under 2022 är begäran om utbetalning, avslag eller 
omprövningar. Det minskade antalet årsarbetskrafter är också relaterat till avslutade statliga 
stöd och ett minskat ärendeinflöde. 

Antalet ärenden för detaljplaneläggning samt antalet antagna detaljplaner har sjunkit något 
jämfört med 2022. Komplexiteten är liksom tidigare år fortsatt hög. Antalet överprövade samt 
upphävda detaljplaner ligger på motsvarande nivå som 2021. Antalet översiktsplaneärenden 
har under året varit fortsatt mycket hög jämfört med tidigare år, vilket krävt resursöversyn och 
omprioritering för handläggarna. 
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Resultat-
indikator 

Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Mål-
värde 

År 
2022 

År 
2021 

År 
2020 

Antal påbörjade 
bostäder (st) 

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

Årlig analys 
och rapport 
om läget i 
länet på 
bostadsmarkn
aden 

SCB1) ^ 4 5513) 10 566 7 889 

Antal färdigställda 
bostäder (st) 

Se mål ovan. Årlig analys 
och rapport 
om läget i 
länet på 
bostadsmarkn
aden 

SCB1) ^ 3 9853) 8 690 7 835 

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

Se mål ovan. Prövning 
enligt plan- 
och 
bygglagen 

LISA2) 75% 99% 94% 95% 

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

Se mål ovan. Prövning 
enligt plan- 
och 
bygglagen 

LISA2) 90% 100% 100% 100% 

1) Statistiska centralbyråns statistik: Nybyggnad av bostäder. 
2) Planerings- och uppföljningssystem, Länsstyrelsen. 
3) Dessa avser enbart kvartal 1-3 2022. 
^ Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Kommentar till tabellen resultatindikator 
När det gäller resultatindikatorerna avseende handläggningstider uppnår Länsstyrelsen Skåne 
inriktningsmålen för sjätte året i rad. Sedan flera år tillbaka har vi ett leanbaserat digitalt 
arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt och som vi ständigt utvecklar. Några av 
framgångsfaktorerna är att vi arbetar tematiskt, d.v.s. sorterar och kategoriserar ärendena 
utifrån typ av ärende. Handläggarna hämtar själva ärenden från en gruppgemensam digital hög, 
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ett s.k. pull-system i stället för ett push-system. Gemensam veckovis statistikuppföljning på 
gruppnivå medför att alla har kontroll på balanserna och handläggningstiderna. Arbetssättet har 
resulterat i arbetsmiljön upplevs som bättre. 

Resultatredovisning 
Skånes särskilda förutsättningar har präglat arbetet under året. Det gäller t.ex. 
klimatförändringar kopplat till stigande hav och därav behovet av klimatanpassning. För att 
kunna ge vägledning till kommuners fysiska planering och samordna statliga myndigheter har vi 
arbetat med att beskriva och analysera länets utmaningar. För att detta arbete ska nå ut samt 
vidareutvecklas driver Länsstyrelsen bl.a. Regional kustsamverkan. Arbetet med den årliga 
bostadsmarknadsanalysen har synliggjort likheter och skillnader mellan länen, men också inom 
länet. Inom ramen för Trafikverkets samråd för ny stambana har intressekonflikterna på lokal 
och regional nivå tydliggjorts, liksom frågor kring den nya stambanans långsiktiga betydelse för 
regionen och den regionala utvecklingen. 
 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende 
Regional fysisk planering 
Region Skåne har under året beslutat om Skånes första regionplan. Genom att fortsätta den 
samverkan kring regional fysisk planering som formaliserades 2021 kan tillämpningen och 
effekterna av regionplanen följas gemensamt. Samverkan förväntas bidra till att vi nyttjar våra 
gemensamma kompetenser utifrån respektive uppdrag. Under året har exempelvis dialog förts 
om hur genomförandet av regionplanen relaterar till Skånes åtgärdsprogram för miljömålen. 
Slutsatsen är att åtgärderna i åtgärdsprogrammet i flera fall konkretiserar planeringsprinciperna 
i regionplanen.  

Underlag till kommunernas planeringsstrategier 
Under 2023 kommer kommunerna påbörja arbetet med sina första planeringsstrategier. Dessa 
förväntas bidra till översiktsplaner med aktuella och relevanta ställningstaganden som 
vägledning för kommande planering och prövningar. Därför har Länsstyrelsen under året lagt 
ett stort fokus på att leverera underlag till kommunerna som redovisar statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha en betydelse för översiktsplanernas aktualitet. Vilken 
effektredovisningarna får för kommunernas arbete med planeringsstrategier är angeläget att 
följa upp, både för länet och nationellt inför nästa cykel med att leverera underlag. 

Stöd till kommunernas övergripande planering 
För att främja kommunernas översikts- och detaljplanearbete och planprocess har det erbjudits 
rådgivande planmöten med kommunerna i länet. Mötena syftar till att i tidiga skedena 
uppmärksamma statliga intressen och ge vägledning i olika sakfrågor. Detta för att underlätta 
för kommunerna att hitta vägar framåt i sitt planarbete. Denna rådgivning skedde i form av 17 
planmöten rörande översiktsplaner. Sammantaget hölls 36 planmöten rörande detaljplaner 
under året, antingen inom ramen för pågående ärende eller som nya ärenden. I vissa fall har 
det även erbjudits dialoger i senare skeden, för att så långt som möjligt förebygga att ärenden 
med kvarstående frågor behöver överprövas.  
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Planmötena syftar också till att samla rådgivning om andra parallella prövningar som 
länsstyrelsen beslutar i och som kan bli aktuella till följd av ett planförslag. Tidig dialog ger 
tydlig effekt på kommande planprocesser då handlingar och förslag är bättre förankrade, 
motiverade och planenliga. Kommunernas planprocess går också bättre i takt med övriga 
tillståndsprövningar. 

För att stötta de skånska kommunerna har aktuella samhällsplaneringsfrågor belysts under 
seminariet Plan33 som hölls i digitalt format i maj. Seminariet riktade sig till samtliga 33 
kommuners planfunktion. Seminariet resulterade i att frågor kopplade till arkitektur och 
gestaltad livsmiljö, vardagsnära friluftsliv och klimatanpassning belystes. Seminariet gav också 
kommunerna ökad kunskap om nationella underlag i planeringskatalogen med koppling till 
klimat- och översvämningsrisker.  

Underlag till Sveriges havsplaner 
För att bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram förslag till reviderade 
havsplaner, har Länsstyrelsen under året, genom intern samverkan, bidragit med regionala 
underlag och regional kunskap. Revideringen av havsplanerna syftar till att öka antalet 
områden för energiutvinning i havsplanerna. Länsstyrelsens underlag är en viktig grund för att 
tillföra regional kunskap för de avvägningar som ska göras i havsplanerna.  

Tillsynsvägledning gällande plan- och bygglagen 
För att snabbt mobilisera möjligheterna att ta emot ankommande som flydde kriget i Ukraina och 
därmed undvika en flyktingsituation likt den som inträffade 2015, bjöd länsstyrelsens 
tillsynsvägledning till två digitala stormöten med Skånes byggnadsnämnder. Länsstyrelsen fick 
tidigt kännedom om att regeringen inlett arbetet med att ta fram två förordningar med undantag 
för lovplikt avseende kommunala ankomstboenden och statliga enkla förläggningar. Länsstyrelsen 
ansåg det angeläget att snarast kalla till stormötena för att informera om innehållet i förordningarna 
och för att ta in eventuella synpunkter. Vikten av att stå väl förberedda när förordningarna senare 
trädde i kraft i maj var ett primärt mål.  

Efter pandemin kunde de efterfrågade fysiska nätverksträffarna med tjänstepersoner på 
byggnadsnämnderna åter genomföras. Under året har det sammanlagt deltagit 280 deltagare på 
fyra träffar. Det finns ett stort behov och en stor förväntan att länsstyrelsen tillhandahåller den 
tillsynsvägledning som länsstyrelsen ålagts genom 8 kap 13-14 §§ PBF. 

5§ p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses 
Bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen har begränsad rådighet över situationen på bostadsmarknaden. Vår möjlighet att 
verka för att behovet av bostäder tillgodoses består huvudsakligen av två delar, utöver stöd till 
bostadsbyggande. Dels att vara part gentemot kommunerna i deras arbete med riktlinjer för 
bostadsförsörjning och att ta fram en årlig analys över bostadsmarknaden. Dels handlar det om 
att vi ska förstå vilka delar av vår myndighetsutövning som har direkt eller indirekt påverkan på 
exempelvis ett bostadsprojekt. Inom båda dessa områden har länsstyrelsen enheter tillsammans 
arbetat för att höja kunskapsnivån men det finns potential till fortsatt utveckling inom 
området. 
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Länsstyrelsen har fortsatt samverka med kommuner och andra aktörer för att verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses och få en bostadsmarknad i balans. Några sätt är att ta fram den 
årliga bostadsmarknadsanalysen (BMA) föra dialog med kommuner när de tar fram nya 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och yttra oss över riktlinjer på samråd. Under året har vi 
haft sex möten och tre samråd. Vi har påmint alla kommuner med för gamla riktlinjer att de 
bör börja arbetet med att ta fram nya. För att driva på detta ytterligare har vi i år haft möte 
med kommuner i västra Skåne som har eller ska starta arbetet med nya riktlinjer.  

Länsstyrelsen och Region Skåne har inom Skånskt bostadsnätverk ordnat seminarium eller 
konferenser för att öka kunskapen om läget på bostadsmarknaden. Vi har fortsatt att samverka 
internt i ”tvärteam bostad”, där bostadsförsörjning och flera aspekter av social hållbarhet ingår. 

Statliga investeringsstöd  
I hyresbostadsstödet har det betalats ut drygt 478 miljoner kronor under 2022 till 1 452 
lägenheter. Efter beslutet om att endast ansökningar inkomna senast den 31 december 2021 
skulle handläggas har det under 2022 inte kommit in några nya ansökningar i 
hyresbostadsstödet. Det kommer att under tre års tid successivt ske en avveckling av 
hyresbostadsstödet då projekt som blir färdigställda kommer att komma in med begäran om 
utbetalning.  

I äldrebostadsstödet har det inkommit 57 ansökningar, vilket är ungefär lika många 
ansökningar som föregående år. Det har betalats ut drygt 84 miljoner kronor till 440 
lägenheter. Det går att se en förändring i de ansökningar som kommit in under 2022 där 
sökanden oftare söker för enklare anpassningsåtgärder.  

Under de tre månader som det var möjligt att söka stöd till energieffektivisering i 
flerbostadshus kom det in 176 ansökningar. Flertalet av de sökande har varit småföretag och 
flera sökande har förbättrat energiprestandan betydligt mer än de 20 procent som är 
minimikravet för att kunna få stöd. 

Under året har 33 miljoner kronor betalats ut till stöd till solceller. Sedan stödet startade 2009 
tills det avslutades i år har 604 miljoner kronor betalats ut i 8 276 ärenden och stödet har 
bidragit till en installerad toppeffekt om 340 megawatt i Skåne. Sista dagen att söka stöd till 
solceller var i juli 2020. Vi har under 2022 avslutat stödet och alla solcellsärenden är nu 
handlagda. 

1A3 Tillsyn hyresbostäder, studentbostäder m.m.  
För att genomföra vårt tillsynsuppdrag gällande investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande följer Länsstyrelsen en särskild granskningsmodell som har tagits fram 
med stöd av den nationella samordningen för energi- och bostadsstöd. Denna modell består av 
ett antal riskfaktorer, vilka bland annat utgår från villkoren i förordningarna, som kontrolleras 
för samtliga ärenden där stöd har betalats ut. Granskning enligt modellen görs enligt bestämda 
tidsintervall under en 15-årsperiod.  

Länsstyrelsen Skåne har under 2022 påbörjat tillsynsarbetet genom att kommunicera med ett 
70-tal stödmottagare som erhållit utbetalningsbeslut från slutet av 2017 till och med 2019. 
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Fokus har legat på att skapa riktlinjer och strukturer samt att verka för en nationell samsyn så 
att vi framöver har en god plattform att stå på för det fortsatta arbetet. 

Även för stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden har länsstyrelsen 
tagit fram en särskild granskningsmodell med stöd av den nationella samordningen för energi- 
och bostadsstöd. Modellen är uppbyggd på samma sätt som för förordningarna 2016:880 och 
2016:881. Ett antal riskfaktorer, vilka bland annat utgår från villkoren i förordning 2016:837, 
kontrolleras för samtliga ärenden där stöd har betalats ut. Granskning enligt modellen görs 
enligt bestämda tidsintervall under hela 10-årsperioden. Tillsynsarbetet för renoveringsstödet i 
Skåne påbörjades under december 2022. 

Resultatbedömning 
Det samlade resultatet för verksamhetsområdet bedöms vara gott. Verksamhetens resultat i 
relation till uppgifter, uppdrag och mål bedöms utmärkt, men under året har andelen ärenden 
där vi begärt förlängd svarstid ökat.  

Under året har det blivit tydligt att behovet av tidig dialog och rådgivning i flera av 
ärendegrupper kommer i konflikt med lagkraven i processernas slutskede. Vi prioriterar tidig 
vägledning men det krävs resurser inom flera olika sakområden. Tidigare års uppbyggnad av 
rutiner har möjliggjort leverans inom ramen för lagkraven men för 20 procent av 
detaljplaneärendena har vi fått begära förlängd svarstid.  

Markföroreningar, översvämning, strandskydd och risker kopplade till verksamheter intill 
bostäder är fortsatt i fokus, vilket fortsatt innebär behov av kommande informationssatsningar 
till kommunerna. Satsning på KUNSKAPA, internt enhetsövergripande informationstillfällen, 
har bidragit till en effektiv och relevant samordning i olika sakfrågor. Arbetet med att 
inkludera frågor kring mänskliga rättigheter har förstärkts genom intern samverkan. Likaså har 
arbetet med att analysera verksamheten utifrån perspektiven mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och jämlikhet stärkts. 

Dialog kring hur kommunerna arbetar strategiskt med t.ex. bostadsförsörjning kommer 
fortsatt kräva aktiva insatser. Våra fysiska träffar för tillsynsvägledning har återupptagits. 
Etablerade nätverk med relevant informationsinnehåll bedömer vi ger ett ökat förtroende för 
länsstyrelsen och mellan involverade aktörer. Det framgick bland annat vid 
informationsinsatserna inom nätverket i samband med invasionskriget i Ukraina. Nätverken är 
också viktiga vid snabb informationsspridning. 

Bebyggelse i kustnära områden med översvämningsrisk är fortsatt en utmaning. Den 
kommunspecifika informationssatsningen har fortsatt från tidigare år och har fått god effekt 
med större medvetenhet hos kommunerna om problematiken. Behovet av att lyfta frågorna 
nationellt är fortsatt aktuell. 

Alla ansökningar för investeringsstöd har handlagts i tid. Länsstyrelsen har väl utvecklade 
rutiner för handläggning av de olika investeringsstöden. Ärendehandläggningen bedrivs med 
hög kvalitet och vi har en etablerad granskningsprocess som kvalitetssäkrar våra beslut. Vi har 
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förberett för 2023 genom utarbetande av riktlinjer för att utöva en effektiv tillsyn där 
stödmottagare ska visa på att dom efterlever villkoren för det stöd dom har beviljats medel. 
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Energi och klimat 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p6 Energi och klimat Länsstyrelseinstruktion 

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

 
Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. 

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

• Samordna och leda det regionala arbetet med genomförande av energi- och 
klimatstrategierna. 

• Administrera och vägleda länets aktörer för effektiva klimatinvesteringar genom arbete 
med Klimatklivet. 

• Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat utifrån 
uppdrag i förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) samt målen 
i den nationella strategin för klimatanpassning. 

M
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Målen för klimat- och energipolitiken innebär att Sverige senast år 2045 inte har några 
nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp. Energimålet omfattar att 
skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning. Den svenska energiförsörjningen ska 
vara kostnadseffektiv med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. 

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

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

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Energi och klimat (42) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 14,0 12,2 14,1 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 8,9 7,3 6,4 

Antal årsarbetskrafter män 5,1 4,9 7,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 296 192 125 

Antal beslutade ärenden 294 188 128 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 7 4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 19 494 13 987 17 285 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 3 867 3 431 2 213 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabell nyckeltal 
Liten ökning av antalet årsarbetskrafter. Antalet ansökningar inom Klimatklivet har ökat under 
år 2022 jämfört med tidigare år. Det är också förklaringen till det ökade antalet beslutade 
ärenden. Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till del av ett ökat antal årsarbetskrafter 
men verksamheten har också anlitat konsulter i en högre utsträckning är föregående år. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2022 År 
2021 

År 
2020 

Antal inlämnade 
ansökningar under 
året inom 
Klimatklivet per 10 
000 invånare (st) 

Sveriges 
klimatmål 

Stöd till 
klimatinvesteringar Naturvårdsverket1) ^  1,7  1,12  0,7 

1) Naturvårdsverkets ärendehanteringssystem. 

^ Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Kommentar till tabell resultatindikator 
Antalet inlämnade ansökningar inom Klimatklivet per invånare under år 2022 ökade väsentligt 
jämfört med tidigare år. En anledning till det ökade antalet inlämnade ansökningar bedömer vi 
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är den rådande energikrisen, som har ökat incitamenten till omställning och effektivisering 
inom företag och organisationer. Ytterligare en bidragande faktor bakom denna ökning kan 
vara en viss oro över att stödet skulle upphöra eller minskas. Länsstyrelsen noterar också att 
regelförändringar som ägt rum under åren kan påverka resultatindikatorn över tid. Detta kan 
även förändringar i antalet ansökningsomgångar göra.  

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p6 Energi och klimat 
Länsstyrelsen har inom Energi- och klimatuppdraget drivit och deltagit i flera projekt, nätverk, 
aktiviteter och ämnesspecifika grupper på regional och nationell nivå. Detta för att förankra, 
driva och skapa förändring inom områden som el- och effektförsörjning, fossilfria 
verksamheter och energieffektivisering. Genom vårt arbete har vi skapat forum för dialoger, 
främjat kunskapsutbyte och samordnat aktörers arbete med energi- och klimatfrågor i länet.   

Klimat- och energistrategi 
Energi- och klimatarbetet för Länsstyrelsen Skåne utgår i hög grad från länets klimat- och 
energistrategi Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Under året har Länsstyrelsen följt upp 
denna strategi. Nittio procent av åtgärderna bedömdes som genomförda eller påbörjade. 
Länsstyrelsen har även uppdaterat energistatistiken för länet och påbörjat en kartläggning av 
ägarskap för skånska vindkraftverk. 

Solcellsanläggningar 
Under året har Länsstyrelsen tagit fram ett kunskapsunderlag kring markförlagda 
solcellsanläggningar. Genom vårt projekt Solmarken har vi skapat forum för dialoger mellan 
olika intressenter i frågan. Resultatet har spridits internt för att belysa energi- och 
klimataspekter i ärendehantering som rör solcellsanläggningar.  

Mötesplatser för biogas 
Tillsammans med nätverket Biogas Syd har Länsstyrelsen påbörjat ett systematiskt arbete för 
att skapa fler mötesplatser för biogasproducenter och biogasanvändare. Arbetet under året har 
resulterat i en plan för det framtida strategiska arbetet inom området. 

Klimatsmarta företag 
Genom projektet NUDGE (Nod för utveckling av digital och grön energiomställning), som 
drivs av Energikontoret Skåne, har Länsstyrelsen stöttat företag i Skåne med att få kontroll på 
sin energianvändning och energikostnad. Projektet bedöms kunna leda till betydande 
utsläppsminskningar och förbättrad lönsamhet hos deltagande företag. Vi har även stöttat 
företag mot ett mer klimatsmart resande. Detta har genomförts inom vårt projekt Hållbara 
Företagsresor 2.0 och deltagande företag visar ett stort engagemang. 

Fossilbränslefria kommuner 
Genom EU-projektet Fossilbränslefria kommuner har Länsstyrelsen tagit fram arbetsmetoder och 
verktyg för att fasa ut fossila bränslen och minska klimatutsläppen inom offentliga 
organisationer. Under projektets webbinarier har vi spridit dessa metoder och verktyg till över 
100 olika kommuner i landet. Tillsammans har de sju deltagande kommunerna minskat sina 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
56 

 
 

  

 

växthusgasutsläpp från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent och nått 
98 procent fossilfrihet under projektets sju år. Inom ramen för EU-projektet Databaserad 
energistyrning i offentliga byggnader har vi drivit projektet Värdeskapande fastighetsförvaltning. Inom 
projektet har vi tagit fram en modell för energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning 
som ett stöd till offentliga fastighetsförvaltare.   

Smart förnybart och Lantbrukseffekten 
Inom vårt projekt Smart förnybart har vi arbetat för en bättre integration av nya tekniker i lokala 
energisystem genom ökad dialog. Resultatet har spridits i flera län och sammanställts i en 
informativ rapport. Inom Länsstyrelsens projekt Lantbrukseffekten har vi visat att lantbrukare 
kan vinna på att avlasta nätet och styra sin elförbrukning smartare.  

Energibesparing 
Under hösten gick Länsstyrelsen upp i stabsläge för att hantera det som akut påverkar 
medborgare och företag i länet gällande energiläget. Staben har stöttat genomförandet av 
regeringsuppdraget om att vidta energibesparingsåtgärder samt erbjudit stöd till kommuner 
och regionen. Vi har genom vårt arbete under året noterat ett ökande intresse för 
energifrågor, vilket bland annat kan kopplas till rådande världsläge.  

Klimatklivet 
Under året har 110 ansökningar från Klimatklivet beviljats och den årliga utsläppsminskningen 
från klimatklivsinvesteringar i länet beräknas vara 335 000 ton koldioxidekvivalenter. Vi har 
under året deltagit på femton samråd och fått in fem tillståndsansökningar för 
energianläggningar.  

Länsstyrelsen sitter i arbetsgruppen för samverkansorganet LEKS, Länsstyrelsernas energi- och 
klimatsamordning. Vi har genom samarbetet Klimatsamverkan Skåne varit med och arrangerat 
Skånes Energiting.  

5§ p8 Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat 
Skåne är det län i Sverige som har störst problem med stigande havsnivå och erosion. För att 
samordnat vägleda och ge råd till drabbade kommuner drivs frågan inom Regional 
Kustsamverkan. Samverkan initierades 2018 av Länsstyrelsen i Skåne och Halland tillsammans 
med Statens geotekniska institut (SGI) och Statens geologiska undersökning (SGU). Under året 
har en konferens genomförts med workshops om bland annat finansieringsmodeller för 
klimatanpassning.  

Riskhanteringsplaner 
Dessutom bedrivs samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 
har pekat ut sju områden i Skåne som riskerar att översvämmas enligt 
Översvämningsdirektivet. Länsstyrelsen Skåne har under 2022 följt upp riskhanteringsplaner i 
samverkan med kommunerna genom en gemensam konferens. I riskhanteringsplanerna 
framgår de åtgärder som krävs i kommunerna för att undvika översvämningar. Skåne har varit 
ett föregångslän med att även ta fram kostnadsanalyser för de åtgärder som föreslås i de 
respektive kommunerna. Målet är att så långt det är möjligt minska risken för översvämning.  
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Prioritering av åtgärder 
Fem kommuner har under året prioriterat och analyserat klimatförändringarna inom ramen för 
projektet Startklar med SMHI:s lathund. Med konsulthjälp har de haft tre workshops per 
kommun för att ta fram och prioritera åtgärder kopplade till exempelvis värme, skyfall och 
översvämningar. Under året har dessutom tre upphandlingar genomförts för att bland annat ta 
fram underlag för kommunerna inom klimatanpassad kulturmiljö och markanalyser. 

Skyddade områden 
Länsstyrelsen i Skåne har fått godkänt för ett femårigt projekt inom EU-programmet Interreg 
för Nordsjön med start 2022. Övriga svenska partners är SGI och Länsstyrelsen Västra 
Götaland. Den nederländska myndigheten Rijkswaterstaat är projektledare. Andra länder som 
deltar är Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike. För Skåne har ett pilotområde längs 
kusten söder om Öresundsbron inklusive Falsterbonäset valts ut för studier av hur skyddade 
områden ska kunna hanteras i ett förändrat klimat.  

Länsstyrelsen har en god dialog med kommunerna i samband med planmöten. Dessa möten 
ger utrymme för diskussioner och de har inneburit ett ökat fokus på klimatanpassning i 
kommunernas arbete med översiktsplaner. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att uppdragen inom området energi och klimat har fullföljts väl 
och har utgått ifrån länets förutsättningar och uppsatta mål för verksamheten. Länsstyrelsens 
omfattande regionala samverkan och projektverksamhet är den huvudsakliga anledningen till 
att uppdraget har kunnat fullföljas i hög grad. Trenden för hur arbetet fortlöper med klimat- 
och energifrågorna i länet är positiv och resultatet från arbetet med uppdrag 3§ p 6 bedöms 
därför vara utmärkt. Däremot är trenden negativ för om länets uppsatta klimat- och energimål 
kommer nås. Målen kommer inte kunna nås med dagens omställningstakt. 

Genom att arbeta på olika sätt inom klimatanpassningen, såsom direkt vägledning i samtliga 
översiktsplaner och detaljplaner, genom studiecirklar och genom arbetet i regional 
kustsamverkan, kan länsstyrelsen ge de skånska kommunerna ett bra stöd för att fortsätta 
anpassningen till ett förändrat klimat.  

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att vi har utför vårt arbete väl utifrån de förutsättningar 
som finns, men att det till stora delar inte får tillräcklig effekt i länet när det gäller klimat- och 
energimål. Den sammanvägda bedömningen för verksamhetsområdet blir därför gott med en 
positiv trend för vårt arbete. 
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Kulturmiljö 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p7 Kulturmiljö Länsstyrelseinstruktion 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamheten består av tillsyn och tillstånd enligt kulturmiljölagen och miljöbalken, samt 
prövning av kulturmiljöbidrag till vård, information, kunskapsuppbyggnad och 
tillgänglighetssatsningar. Kulturmiljöhänsyn tas till stor del i annan lagstiftning än i 
kulturmiljölagen. Samverkan genom dialog är ett viktigt verktyg för att främja, utveckla och 
förnya kulturmiljöarbetet i samverkan med länets aktörer. 

Varje länsstyrelse har tagit fram en kulturmiljöstrategi där prioriteringar anges. 

De fyra nationella kulturmiljömålen är: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas 
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön 

M
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• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i 
samhällsutvecklingen. 

Kulturmiljöarbetet utgår också från fyra prioriterade miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar. 

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen Skåne har ett regionalt kulturmiljöprogram som stöd i arbetet. Det innehåller en 
kulturmiljöprofil med särskild fokus på Skånes godslandskap, folkrörelsernas landskap, 
fornlämningar, järnvägens miljöer, det kyrkliga kulturarvet, kusten, livsmedelsindustrin och 
skifteslandskapet. Kulturmiljöprofilen används som referens vid bidragsfördelning, 
riksintressearbete, med mera. 

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Kulturmiljö (43) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 12,9 12,7 12,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 7,2 7,0 7,2 

Antal årsarbetskrafter män 5,6 5,7 4,9 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 089 2 230 2 148 

Antal beslutade ärenden 2 203 2 249 2 159 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 22 22 19 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 15 574 15 269 14 841 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 14 159 15 089 14 772 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Antalet årsarbetskrafter har ökat något samtidigt som antalet ärenden minskat sedan 
toppnoteringen 2021, vilket har lett till att ärendebalansen har kunnat minskas. Av tabellen 
ovan framgår inte omfattningen av tvärsektoriell samverkan inom Länsstyrelsen eller 
kulturmiljöarbete som bedrivs inom andra verksamhetsområden på Länsstyrelsen. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 2022 År 
2021 

År 
2020 

Antal registrerade 
fornlämningar, exkl 
marina lämningar 
(st) 

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

Skydd av 
fornlämningar 
och deras 
kulturhistoriska 
information. 

Fornreg1) ^ 20 568 20 464 20 438 

1) Register, Riksantikvarieämbetet. 

^ Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 
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Kommentar till tabellen resultatindikator 
Statistiken för antalet fornlämningar har sedan 2021 tagits fram enligt nationellt 
överenskommen metod, som skiljer sig från den metod som använts i Skånes redovisningar 
under tidigare år. 

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p7 Kulturmiljö 
Nedan beskrivs Länsstyrelsens arbete med tillstånd och tillsyn enligt kulturmiljölagen, 
fornvård och reservatsarbete samt samverkan, samordning och kunskapsfrämjande inom 
kulturmiljöområdet. Kulturmiljöbidraget från anslag 7:2 är ett viktigt styrmedel i många av 
områdena. Arbetet med bidraget redovisas inte separat utan genom de beskrivna insatserna. 

Arkeologi 
Trots den vikande konjunkturen har Länsstyrelsen fortsatt hanterat ett stort antal 
uppdragsarkeologiska insatser, bland annat har sex upphandlingar av arkeologi över 20 
prisbasbelopp genomförts under året. Genom strukturerat arbete har handläggningstiderna för 
arkeologin kunnat minskas.  

Tillsyn av den arkeologiska verksamheten bedrivs framför allt vid större undersökningar i fält, 
en högre grad av tillsyn hade varit önskvärt. Särskilt tillsynen av skogsärenden är eftersatt. 
Under 2022 har ingen oberoende tillsyn av skogsärenden genomförts. 

Kulturmiljöregistret har behov av uppdateringar, vilket leder till osäkerheter för exploatörer 
och enskilda. Bristerna i registret innebär att fornlämningar kan skadas och försvinna. 

Länsstyrelsen har deltagit i förberedelserna av och fattat beslut om forskningsundersökning av 
järnåldersbosättningen i Uppåkra som genomförs av Lunds universitet. 
Forskningsundersökningarna kommer att tillhöra de största som genomförts i landet och är av 
internationell betydelse. 

Byggnadsminnen 
Under året har Länsstyrelsen arbetet med att utreda och ta fram skyddsbestämmelser för två 
nya byggnadsminnen. Flera byggnadsminnesfrågor har utretts och avslagits. 

För att underlätta förvaltningen av befintliga byggnadsminnen arbetar vi med att komplettera 
äldre kunskapsunderlag och stödja vård- och underhållsplanering. Oberoende tillsynsinsatser 
har genomförts vid två byggnadsminnen.  

Kulturmiljöbidraget är ett viktigt styrmedel för att stödja förvaltningen av länets 
byggnadsminnen och övrig kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Många byggnadsminnen ägs av 
föreningar som vårdar och tillgängliggör vårt kulturarv med begränsade ekonomiska resurser. I 
dessa fall är kulturmiljöbidraget en förutsättning för arbetet. Även i övrigt är en god 
förvaltning av våra byggnadsminnen starkt kopplad till möjligheten att få ekonomiskt bidrag 
för antikvariskt motiverade kostnader. 
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Skydd av kyrkliga kulturminnen 
Sedan ett antal år tillbaka upplever Länsstyrelsen att skyddet av kyrkliga kulturminnen utgör 
en allt större utmaning för såväl församlingar som för oss som tillsynsmyndighet. För att följa 
utvecklingen bedriver vi ett omfattande tillsynsarbete och vi har idag god kännedom om 
förhållandena i länet.  

Tillsynen har tydliggjort stora problem med att värna begravningsplatsernas lagskyddade 
kulturvärden. Länsstyrelsen har därför i flera fall beslutat om förelägganden om återställande 
av värden samt nekat tillstånd till borttagande av gravanordningar och vegetation. Flera 
ärenden har överklagats av Svenska kyrkans församlingar och prövats rättsligt under året. 
Hittills har inget av Länsstyrelsens beslut ändrats. 

Ett ökande antal ärenden som rör komplexa byggnadstekniska problem hos våra kyrkor har 
kunnat noteras kopplat till det sena 1800-talets byggteknik. Länsstyrelsen bedömer att 
skadeproblematiken kommer att öka under kommande år. De stigande energipriserna har lett 
till att många församlingar ser över sina värmekostnader och kallställer kyrkor. Länsstyrelsen 
har tillsammans med stiftet informerat församlingarna om tekniska och juridiska aspekter av 
kallställningarna med syfte att minimera risken för sekundära skador på kulturarvet. 

Reservatsarbete enligt miljöbalken 
Under året har länets andra kulturreservat, Kulturens Östarp, invigts i samarbete mellan 
Länsstyrelsen och Kulturen i Lund. Information om kulturreservatet har tagits fram och 
uppförts på plats inför invigningen. I kulturreservatet Örnanäs har särskilda 
återställandeinsatser gjorts för att röja igenvuxen ängsmark. I övrigt har arbetet med 
reservaten bedrivits i enlighet med upprättade skötselplaner. 

Länsstyrelsen arbetar för att uppmärksamma och hantera kulturhistoriska värden i länets 
naturreservat i samband med reservatsbildning, framtagande av skötselplaner med mera. 

Vård och tillgängliggörande av fornlämningar och landskap 
Länsstyrelsen har ett samarbete med 15 kommuner och ett antal privata markägare och 
entreprenörer kring skötsel och tillgängliggörande av cirka 240 fornlämningar och 
kulturlandskap. Länsstyrelsen ansvarar även för ca 525 skyltar i anslutning till skyddade 
miljöer. Skyltarna revideras löpande. Vid revideringen läggs särskild vikt vid att säkerställa att 
informationen bidrar till att fornvårdsarbetet fungerar inkluderande och upplevs som 
berikande och angeläget för så många som möjligt. Inom ramen för fornvårdsarbetet arbetar 
kommunerna för att förbättra den fysiska tillgängligheten till miljöerna. En större insats har 
gjorts för att vårda och tillgängliggöra borgruinen Stjärneholm i Skurups kommun. 

Under året har Länsstyrelsens insatser avseende stenkonservering ökat till följd av det 
länsstyrelsegemensamma ramavtalet för konserveringstjänster. 

Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 
Länsstyrelsen arbetar på många olika sätt på egen hand och tillsammans med andra aktörer för 
att utveckla kulturmiljöarbetet och bygga upp kunskapen om kulturmiljön i länet. Nedan följer 
några exempel på arbete som genomförts under året. 
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Landsbygdsprogrammet 
Genom Landsbygdsprogrammet arbetar Länsstyrelsen med kurser och rådgivning för brukare. 
Målsättningen är ett brett utbud av aktiviteter som omfattar såväl byggnadsvård som det 
biologiska kulturarvet. Landsbygdsprogrammet stödjer även bibehållande av kulturvärden i 
landskapet genom bland annat betesstöd som bidrar till att bevara äldre kulturlandskap och 
biologiskt kulturarv. I vissa fall har en samverkan mellan kulturmiljöbidraget och 
landsbygdsmedel inom projektstödet till utveckling av natur- och kulturmiljöer kunnat 
utnyttjas. 

Stöd till kommunalt kulturmiljöarbete 
Samverkan kring kulturmiljöfrågor med länets kommuner är en nyckelfaktor för ett 
framgångsrikt kulturmiljöarbete. I arbetet deltar såväl kulturmiljö- som 
samhällsplaneringskompetens inom myndigheten genom bland annat samråd och dialoger samt 
stöd till kulturmiljöunderlag. Länsstyrelsen har under året anordnat ett seminarium med syfte 
att stärka den kommunala kulturmiljökompetensen. En utvärdering visar att det 
kompetensstödjande arbetet är efterfrågat och bidrar positivt till kommunernas hantering av 
kulturmiljön Insatserna bidrar även till de nationella målen för gestaltad livsmiljö. 

Länsstyrelsen har fortsatt översynen av kulturmiljövårdens riksintressen, där totalt 65 av 100 
områden inventerats. För 27 områden har även en kommundialog genomförts. 
Riksantikvarieämbetet har på Länsstyrelsens rekommendation upphävt ett riksintresse och 
fattat beslut om ett nytt utpekande. 

Riksantikvarieämbetet har efterfrågat underlag från Länsstyrelsen för fem områden i Skåne, 
som prioriterats för översyn inom ramen för Riksantikvarieämbetets eget uppdrag. Vi har 
därför kompletterat pågående riksintresseöversyn med särskilda analyser och kommundialoger 
för de aktuella områdena, för att så snabbt som möjligt kunna tillhandahålla det efterfrågade 
underlaget. 

Miljö- och klimatarbete 
Under året som gått har det blivit alltmer tydligt att den nödvändiga omställningen till ett 
hållbart samhälle utmanar värden i landskapet i stort och tar ökande resurser i anspråk. 
Utbyggnad av solcellsparker, vindkraft och energiöverföring medför storskaliga 
förändringsprocesser och ökande ärendemängder. Behovet av samlade planeringsunderlag och 
samsyn mellan olika sakområden kommer med stor sannolikhet ytterligare att öka och nya 
arbetssätt behöver utarbetas för att arbetet ska kunna bli både effektivt och hållbart.  

Arbete har inletts med kunskapsunderlag avseende effekter av översvämning och stigande 
havsnivåer på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Arbetet startar med en 
metodstudie i en av länets kommuner, med sikte på fortsatt uppdrag för resterande delar av 
Skåne. 

Även i övrigt arbetar Länsstyrelsen för att utveckla kulturmiljöperspektivet i arbetet med 
klimat- och miljömålsarbete och kulturmiljöaspekter följs upp inom ramen för den regionala 
miljömålsuppföljningen. 
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Limniskt och marint kulturarv 
Sedan ett flertal år pågår arbete med att dokumentera och värdera vattenanknutna 
kulturmiljöer. Under året har ytterligare kvarnmiljöer dokumenterats som underlag för 
prövningar enligt den nationella planen för vattenkraften (NAP). Kunskapsuppbyggnaden 
innebär ett stöd för såväl Länsstyrelsen internt som för verksamhetsutövare och andra aktörer 
och utgör en förutsättning för att kulturmiljöintressena ska kunna tas tillvara i kommande 
miljöprövningar. Arbetet har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten. 
Arbetet har även i övrigt fortsatt med bedömningar av åtgärder för de anläggningar som ingår i 
NAP, där domstolsprövningar nu pågår, samt med åtgärder vid anläggningar där Länsstyrelsen 
bedriver tillsyn eller restaureringsarbete i övrigt. 

Under året har rapporten Förekomster av submarin stenålder i Skånes havsområden publicerats. 
Rapporten sammanfattar den kartläggning av submarina lämningar som genomfördes under 
2021 i samverkan med Lunds universitet. Inom ramen för kustlänsstyrelsernas uppdrag att ta 
fram ett kunskapsunderlag för havsplaneringen fortsätter arbetet med kunskapsuppbyggnaden 
med hjälp av konsulter. 

Kulturarv i kris och krig 
Länsstyrelsen har under året arbetat med att ta fram förslag på kulturegendom som ska märkas 
ut enligt 1954 års Haagkonvention om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. 
En lista på objekt har tagits fram och samråd har hållits med försvarsmakten samt med länets 
viktigaste kulturmiljöaktörer. Vidare har vi inlett samordning av undanförsel av kulturföremål 
enligt Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring genom dialogmöten med 
representanter för de viktigaste föremålssamlingarna i länet.  

Regional och nationell samverkan kring kulturmiljön 
Arbetet med att samordna kulturmiljöarbetet i regionen har fortsatt under året i 
samverkansgruppen Kulturmiljö Skåne, som samlar viktiga aktörer på området, samt i den 
regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsen deltar även med 
kompetens i styrelsen för Stiftelsen Uppåkra arkeologiskt centrum.  

Länsstyrelsen deltar aktivt i länsstyrelsernas samverkansorganisation Kulturmiljöforum, där 
Länsstyrelsen Skåne bland annat samordnar frågor kring kulturmiljö och vattenförvaltning. 
Arbetsgruppen har regelbundet haft avstämningar med Riksantikvarieämbetet och deltagit i 
nätverk och konferenser kopplade till vattenförvaltning.  

Länsstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt att utveckla de digitala ärendeprocesserna 
inom kulturmiljöområdet, och nya e-tjänster för ansökningar har introducerats. Den 
gemensamma digitala ärendeinlämningsfunktionen med bl.a. Skogsstyrelsen har fortfarande 
stora funktionella problem.  

Resultatbedömning 
Kulturmiljöarbetet på myndigheten bedrivs med hög kvalitet och med fokus på såväl kundnytta 
som på att de nationella kulturmiljömålen uppnås i länet. Utvecklingstakten i länet är fortsatt 
hög även om en viss nedgång i antalet inkommande ärenden syns. Trots hård belastning ligger 
fokus på att driva sakområdets frågor framåt. Kulturmiljöbidraget fördelas med gott resultat 
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och bidrar till att öka engagemang och tillgänglighet till kulturmiljön. Fornvårdsarbetet i länet 
är omfattande och sker i nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Under året har 
Länsstyrelsen bidragit till att kunskapen om länets kulturmiljö har utvecklats genom en rad 
kunskapsunderlag. 

Länsstyrelsen har väl utvecklade rutiner för hur kulturmiljöperspektivet ska fångas upp och 
hanteras i olika ärendeprocesser inom myndigheten, och ett fördjupat arbete med 
kulturmiljöfrågor bedrivs i samverkan mellan Länsstyrelsens olika sakområden. Länsstyrelsen 
har även ett välfungerande externt samverkansarbete med organisationer och myndigheter på 
såväl lokal och regional som nationell nivå. Arbetet inom sakområdet begränsas dock av 
bristande resurser på flera områden. Handläggningstiderna för arkeologiärenden har kortats 
något. Särskilt för större uppdragsarkeologiska undersökningar är dock tiderna fortfarande 
långa vilket kan riskera att utgöra hinder för samhällsplaneringen i länet.  

Kulturmiljöbidragets storlek begränsar möjligheterna att vårda värdefulla skyddade 
kulturmiljöer samt skydda nya miljöer i form av byggnadsminnen eller kulturreservat. Det får 
till följd att kulturmiljöer kan skadas genom att värdefulla områden och objekt står utan skydd 
eller genom att nödvändiga vårdinsatser av resursskäl inte kan komma till stånd. Tillsynen 
inom sakområdet skulle behöva förstärkas. 

Sammantaget bedöms resultatet visa på utvecklingsbehov med positiv utvecklingstrend.  
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Samhällsskydd och beredskap 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

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

7§ Geografiskt områdesansvar 
(se Länsstyrelseinstruktion före och efter 2022-10-01) 

Länsstyrelseinstruktion 

7 a § Civilområdesansvar Länsstyrelseinstruktion 

7 b § Beredskapsmyndighet Länsstyrelseinstruktion 

1B1 Civilt försvar och beredskapsplanering Regleringsbrev 

3B12 Beredskap för testning och vaccination Covid-19 Regleringsbrev 

 
Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. 
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Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar och 
totalförsvaret. Nedanstående punkter sammanfattar de viktigaste uppgifterna och uppdragen. 
Länsstyrelserna ska: 

• Vara sammanhållande inom krisberedskapen före, under och efter en kris inom sitt 
geografiska ansvarsområde och verka för en gemensam inriktning och vidta nödvändiga 
åtgärder.  

• Utgöra Civilområdesansvariga myndigheter från 1 oktober 2022 (gäller sex utpekade 
länsstyrelser). De andra länsstyrelserna är skyldiga att samverka med dessa för att bidra till 
det gemensamma arbetet inom respektive civilområde. 

• Ansvara för att vid behov att ta över kommunal räddningstjänst (gäller 
Civilområdesansvariga länsstyrelser). 

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

• Ansvara för att ständigt ha en tjänsteman i beredskap och en förmåga att snabbt upprätta en 
krisledningsorganisation och vid behov en krigsorganisation. 

• Ansvara för uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
• Ansvara för att bevaka riskhänsyn i samhällsplaneringen. 
• Hantera uppdrag enligt Sevesolagen. 

Målet för Seveso-tillsynen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
samt att säkerställa en nödvändig skyddsnivå ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Att säkerställa 
att den kommunala räddningstjänsten har kunskap, bemanning och beredskap för Seveso-
olyckor är också en viktig målsättning. 

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

Målen för samhällets krisberedskap är att: 

• minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet 
• värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och 
hindra eller begränsa skador på egendom och miljö när olyckor och krissituationer inträffar. 

Mål för det civila försvaret är att ha förmåga att: 

• värna civilbefolkningen 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
• upprätthålla en nödvändig försörjning 
• bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka 

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

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

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Samhällsskydd och beredskap (45) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 37,4 38,0 29,0 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 20,0 22,5 14,5 

Antal årsarbetskrafter män 17,3 15,4 14,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 553 394 422 

Antal beslutade ärenden 550 307 265 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 47 21 8 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 49 510 44 080 33 391 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 140 701 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Tillväxttakten vad gäller personalstyrkan har varit fortsatt hög. Grundbemanningen vid slutet 
av 2022 låg på 26 heltidsanställda. Krisledning och tillfälliga regeringsuppdrag kopplat till 
pandemi och kriget i Ukraina har även 2022 gjort att myndigheten avsatt mer resurser på 
området än vad som hade varit fallet ett ”normalår”, vilket också avspeglas i 
verksamhetskostnaderna. Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till merparten av att 
externa kostnader för utveckling inom digital säkerhet och krisberedskap med mera. Under 
2023 är budgeterat för drygt 30 årsarbetskrafter i normalläge. Könsfördelningen är fortsatt 
jämn även om mindre fluktuation sker varje år beroende på stor personalomsättning och 
utfallet av ny- respektive ersättningsrekrytering. Beslutstakten har jämnat ut sig relativt 
inflödet och ytterligare förstärkning som kommer på plats i mars 2023 gör att 
förutsättningarna att minska balansen förbättras.  

Bedömningsgrunder 
Nyckeltal: Civilområde (46)1) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt -      

Antal årsarbetskrafter kvinnor -      

Antal årsarbetskrafter män -      

Antal ärenden, inkomna och upprättade -      

Antal beslutade ärenden -      

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år -      

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) -      

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) -      
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1) VÄS 46 tillkom 1 oktober 2022 och redovisas därför i separat tabell, med utfall för oktober – december 2022. 

- Inga värden för 2022. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Länsstyrelsen har inte redovisat några årsarbetskrafter, ärenden, verksamhetskostnader eller 
bidrag för verksamhetsområde 46 under 2022. 

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

Verksamheten under året 
Säkerhetsskyddstillsyn 
Myndighetens förberedelser inför ny säkerhetsskyddslag som trädde i kraft 1 december 2021 
innebar att vi tidigt kunde inleda tillsynen på plats hos verksamhetsutövare, framför allt hos 
kommuner. Vi blev också den första länsstyrelsen att utfärda en sanktionsavgift, vilket vi 
bedömer ökade medvetenheten och engagemanget till förbättring även på nationell nivå. Ett 
stort antal tillsynsobjekt har tillsynats en första gång. Under tillsynen fokuserar vi på att de 
åtgärder som är grundläggande för att kunna bygga upp ett gott och systematiskt 
säkerhetsskydd finns på plats. 

Dialogen med Säkerhetspolisen som föreskriftsmyndighet och övriga tillsynsmyndigheter har 
varit god. Vi upplever att de erfarenheter som gjorts av oss som snabbt inledde tillsynsbesök 
har bidragit till den gemensamma utvecklingen på området. 

Sevesotillsyn 
Sevesotillsynen syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den 
kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa. I 
början på året gjordes ett utskick till samtliga kommuner med uppmaning att se över och 
säkerställa att information finns för alla Sevesoverksamheter på kommunens hemsida. Under 
hösten genomfördes en uppföljande kontroll. Det noterades att flera kommuner uppdaterat 
informationen men att det samtidigt finns kommuner där informationen antingen har brister 
eller helt saknas. Respektive kommuns information har registerförts i syfte att användas som 
underlag för fortsatta insatser under 2023 samt för att uppdatera SEFARI-registret som 
återrapporteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till EU. 

Under 2022 genomfördes en nationell tillsynskampanj fokuserad på åldrande utrustning och 
korrosion. Nationellt framtaget tillsynstöd tillämpades vid tillsynsinsatserna som gjordes. 
Kampanjen bedöms ha stärkt verksamheternas medvetenhet och arbete med risker kopplade 
till åldrande utrustning och korrosion.  

En särskild checklista utgjorde komplement till en nationell checklista inom Sevesosamverkan. 
Tillsynen fokuserade på verksamheternas rutiner för planering inför nödsituationer. 
Genomförda övningar hos verksamheterna med högre kravnivå följdes upp i samband med 
tillsynen. Insatsen bedöms ha stimulerat flera verksamheter att öva eller systematiskt planera 
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framtida övningar, särskilt sedan pandemin inneburit avbrott i många verksamheters 
övningsarbete. 

3§ p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
Aktörer i länet har lagt åtskillig tid på att förbättra sin kontinuitetsplanering för samhällsviktig 
verksamhet, motståndskraft mot cyberangrepp, fysisk- och personalsäkerhet samt 
ledningsförmåga. Genomgående för de dialoger som förts med kommuner och Region Skåne 
är att det uttrycks starkt behov av dimensionerande planeringsdirektiv liksom förstärkt statlig 
finansiering. Länsstyrelsen tillsammans med Södra militärregionen har försökt stötta med 
vägledning kring detta i åtskilliga forum och även bilateralt till särskilt viktiga aktörer.  

Starka beroenden till nationella och internationella försörjningskedjor gör att lokala och 
regionala åtgärder, ensamt, får begränsad effekt på uthålligheten. Uthålligheten har dock ökat 
under 2022 på de flesta håll genom sådana initiativ och ansträngningar. Kontakterna med 
näringslivet har också ökat och underlättats av allvaret i situationen.  

Räddningstjänst under höjd beredskap 
Länsstyrelsen har drivit en aktörsgemensam arbetsgrupp med länets räddningstjänster för att 
samordna och vägleda kring förberedelser för att bedriva räddningstjänst under höjd 
beredskap. I väntan på tydliga direktiv och finansiering har det varit nödvändigt att fokusera på 
kontinuitetsplanering och kunskapsuppbyggnad. 

7§ Geografiskt områdesansvar 
Samverkansutveckling 
Under året har vårt aktörsgemensamma projekt för att utveckla samverkansstrukturen i länet 
gjorts klart och förankringsprocessen pågår under december 2022 fram till mitten av januari 
2023. Vi har goda förhoppningar om att den nya modellen innebär bättre förmåga att nyttja 
länets resurser effektivt såväl i förmågehöjningsarbetet som i hanteringen av större kriser och 
höjd beredskap. 

Flyktingar från Ukraina 
Flyktingvågen hanterades effektivt såväl lokalt som regionalt. Initialt uppstod frustration i 
förhållande till centrala myndigheter rörande samverkanstempo, instruktioner och 
finansiering. Vår samordning av regional samverkan bedrevs i två spår: 1. Skapa förmåga att ta 
emot anländande flyktingar och skapa en effektiv process att transitera vidare från 
ankomstkommunerna, 2. Hitta boenden och skapa ett strukturerat flöde till Migrationsverkets 
kontor för de som önskade registrera sig där. Länsstyrelsen, kommuner, hamnbolag, rederier, 
Tullen, Polisen, Migrationsverket, Jordbruksverket, Region Skåne samt frivilligorganisationer 
var engagerade och problem löstes gemensamt.  

Samverkan skedde också med Länsstyrelsen i Blekinge län. Förberedelser för en eventuell ny 
våg av flyktingar har påbörjats i länet. Återigen samverkar vi med Länsstyrelsen i Blekinge län i 
denna fråga. 

Gasprioritering 
Risken för påverkan på tillgången till gas medförde att vi i Skåne tillsammans med 
Energimyndigheten och övriga länsstyrelser längs det västsvenska gasnätet genomförde ett 
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omfattande analysarbete. Dessutom gjordes en planering för prioritering av samhällsviktiga 
verksamhet vid olika bristscenarion. Arbetet genomfördes i god samverkan mellan nationell, 
regional och lokal nivå, inklusive de större näringsverksamheterna. Arbetet har lett till en god 
beredskap ifall en brist på gas skulle uppstå. 

Elbrist och elpriser 
Höga priser på el och vikande produktion från kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals har 
medfört en stor påverkan på såväl privatkunder som näringsliv i Skåne som tillhör elområde 4. 
Motsvarande arbete som genomförts på gasområdet är svårare att genomföra regionalt när det 
gäller el. Dels är det många fler som använder el, dels är försörjningen och styrningen 
betydligt mer komplex.  

Länsstyrelsen har ändå varit drivande såväl regionalt som nationellt i att förbättra 
styrelsprocessen och öka medvetenheten hos allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer kring 
vikten av att minska förbrukningen och att göra förberedelser för eventuella elbortfall. 
Samarbetet har varit gott med regionala nätägare och Energimyndigheten har varit aktiv i att 
delta i ett gemensamt problemlösande. Fördjupat samarbete för att göra bättre prioriteringar 
och förberedelser för att hantera elbortfall hos samhällsviktig verksamhet förutsätter ökad 
informationsdelning mellan nätägare och länsstyrelser.  

Länsstyrelsen har ökat intensiteten i arbetet med att främja utbyggnad av solcellsanläggningar 
och energieffektiviseringar i länet. Vi planerar också för att stödja kommuner med 
framtagande av förbättrade energiplaner.  

Risk- och sårbarhetsanalys  
Årets regionala risk- och sårbarhetsanalys lämnades in i tid, även om visst planerat 
utvecklingsarbete av metoden har skjutits upp på grund av belastningen från Ukrainakrisen. 
Bättre underlag har ändå kunnat hämtas in, analysarbetet av samhällsviktig verksamhet kopplat 
till framför allt energi- och livsmedelssektorerna som drivits på av krishantering och den 
generella totalförsvarsuppbyggnaden har underlättat. 

7 a § Civilområdesansvar 
Från den 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen i Skåne är 
civilområdesansvarig länsstyrelse med ansvar för Södra civilområdet, vilket omfattas av Skåne, 
Blekinge och Kronoberg län. Södra civilområdet representerar högre regional ledningsnivå för 
de län som ingår i civilområdet. Som civilområdesansvarig länsstyrelse har Länsstyrelsen Skåne 
inrättat ett civilområdeskansli som stöd till civilområdeschefen och bedriver ett 
uppbyggnadsarbete för att etablera verksamheten. 

I den inledande fasen av uppbyggnaden har administrativa och personella förutsättningar 
skapats som bl.a. syftat till att kunna etablera samverkan med relevanta aktörer, inklusive 
civilområdets länsstyrelser, sektorsansvariga myndigheter och Försvarsmakten. De sex 
civilområdeskanslierna har i samverkan påbörjat planeringen för att bygga förmåga att verka 
enligt den nya strukturen. 
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7 b § Beredskapsmyndighet 
Kontinuitetsplanering 
Myndigheten har gjort avsevärda ansträngningar för att inom befintlig budget snabbt förstärka 
ledningsförmågan, uthålligheten och förmågan att motstå bekämpning. Alternativa 
ledningsplatser, möjlighet att verka utan tillgång till elektricitet, internet och telefon har varit 
prioriterade. Vi har parallellt bedrivit påverkansarbete och vägledning i förhållande till våra 
lokala aktörer för att de ska agera likadant i den mån de kan. Processen har synliggjort att 
sådana förberedelser är kostnadsdrivande, bortom vad som ryms i en normal driftsbudget, 
samt att det behövs utrustning som i fredstid kan te sig verksamhetsfrämmande. Det är 
glädjande att såväl Post- och telestyrelsen (PTS) som MSB tar allt fler initiativ för att nationellt 
ordna redundanta och skyddade system för kommunikation.  

Krigsorganisation 
Arbetet med krigsorganisering och krigsplacering involverar större delen av myndigheten 
liksom förberedelser för hantering av fullmaktslagstiftning och annan lagstiftning kopplad till 
höjd beredskap. Tidigare kända problem med att delar av lagstiftningen är daterad och 
svårtillämpad kvarstår. 

Ökad intern övningsfrekvens 
Övnings- och utbildningsverksamhet inom krisberedskap och totalförsvar för ledningen, 
stabsfunktioner och krigsorganisationen har ökat samt strukturerats upp för att bli en naturlig 
och återkommande del i vardagen för hela myndigheten från och med 2023. 

1B1 Civilt försvar och beredskapsplanering 
Invasionskriget har tydligt åskådliggjort vikten av ett kraftfullt totalförsvar för allmänhet, 
tjänstemän och beslutsfattare. Den pågående ansökan till Nato har också omdefinierat svensk 
säkerhetspolitik, vilket ökat resurserna men också kravprofilen.  

För Länsstyrelsens del drivs förmågeutvecklingen i linje med den gemensamma handlingsplan 
för totalförsvaret som finns inom Södra militärregionen. Kriget innebar att planen 
snabbreviderades och ett spår med särskilda prioriteringar tillkom. 

Två aktiviteter som genomfördes planenligt under 2022, var Totalförsvarsvecka 24 och 38. 
Bägge veckorna arrangerades av Försvarsmakten, med stöd av länsstyrelserna och 
Polismyndigheten. Vecka 24 var en utbildnings- och övningsvecka i Karlskrona med fokus på 
kunskapsuppbyggnad. Utöver myndigheter bjöds även regionerna och prioriterade kommuner 
in. Vecka 38 var mer avgränsad sett till antalet deltagare och fokuserade på krigsplanläggning 
kopplat till fysiska objekt.  

Under året har Länsstyrelsen med länets kommuner och region utvecklat en ny regional 
handlingsplan för civil beredskap. Ambitionen är att handlingsplanen ska färdigställas i början 
av 2023 och därefter främja en enhetlig planering i Skåne. 

3B12 Beredskap för testning och vaccination covid-19 
Uppdraget genomfördes i samverkan med Region Skåne. Vi bistod med en samordnande roll 
där vi förde samman kommuner, idéburna organisationer med flera för att rikta insatserna rätt 
men också för att sprida information om insatserna.  
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En stor del av vårt arbete i vaccinationsarbetet var att ordna platser för vaccinationer. Arbetet 
med att på plats kunna erbjuda vaccinationer har lett till ett intensivt samarbete med Region 
Skåne som pågått under hela 2022. Vaccinationsbussen med mobila vaccinationsteam från 
Skånes sjukhus har besökt platser där vaccinationsnivån är låg. Länsstyrelsen har planerat 
besöken, ordnat med nödvändiga tillstånd och erbjudit information på olika språk genom 
samhälls- och hälsokommunikatörerna på plats. Genom det goda aktörsgemensamma 
samarbetet uppnåddes mycket goda resultat.  

Resultatbedömning 
Sammantaget har de aktiviteter som länsstyrelsen genomfört avseende civilt försvar ökat både 
Länsstyrelsens och länets kunskap och förståelse för försvarsplanering, i synnerhet när det 
gäller Försvarsmaktens behov av stöd av det civila samhället under höjd beredskap. I denna del 
har resultatet varit utmärkt. 

Resultatet av aktiviteter kopplat till förmågehöjning rörande ledningsförmåga, samband och 
kontinuitetshantering är givet förutsättningarna gott. Det kvarstår dock tydliga 
utvecklingsbehov i förhållande till den målbild som finns i försvarsbeslut och 
inriktningsdokument. Ökad finansiering till den lokala nivån är en avgörande framgångsfaktor 
för att uppnå tänkt målbild och ambition. 

Utvecklingen för fredstida krisberedskap och samverkan har påverkats positivt av 
ansträngningarna på totalförsvarsområdet, varför bedömningen är att resultatet varit gott givet 
resultatet av hanteringen av de samhällsstörningar som nämnts ovan. 

Vad gäller tillsyn säkerhetsskydd har medvetenheten om att tillsynen är i gång redan gett 
positiva effekter på tempot på förmågehöjningen inom området. Det gäller alla de fyra län som 
Länsstyrelsen Skåne har tillsynsansvar för. Vår bedömning är därför att resultatet är utmärkt i 
förhållande till hur tidigt i utvecklingen av området som vi befinner oss. 

Myndighetens resultat rörande krigsorganisation och krigsplaceringar har förbättrats under 
året.  

Sammantagen bedömning för verksamhetsområdet är gott.  
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Naturvård och miljöskydd 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Länsstyrelseinstruktion 

6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling 

Länsstyrelseinstruktion 

14§ Miljöprövningsdelegation Länsstyrelseinstruktion 

1A4 Bevarandeplaner Natura 2000-områden Regleringsbrev 

1A5 Nationella planen för moderna miljövillkor Regleringsbrev 

1A6 Handlingsplan för grön infrastruktur Regleringsbrev 

1A7 Tillsyn strandskydd Regleringsbrev 

1A8 Förorenade områden Regleringsbrev 

1B3 Naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv m.m. (exklusive delar av vilt- och 
rovdjursförvaltningen) 

Regleringsbrev 

1D2 Brottslighet och gränsöverskridande avfallstransporter Regleringsbrev 

3C2 Förstudie vägledning miljötillståndsprövning m.m. Regleringsbrev 

 
Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 
Länsstyrelsegemensamt arbete redovisas samlat i bilaga E. 
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Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Följande punkter sammanfattar delar av uppgifterna och uppdragen inom 
verksamhetsområdet. Länsstyrelserna ska: 

• Samordna det regionala miljömålsarbetet, utarbeta åtgärdsprogram samt följa upp och 
redovisa det regionala läget för miljömålen. De ska också utarbeta 
miljöövervakningsprogram och genomföra miljöövervakning. 

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

• Skydda områden och arter genom bland annat beslut om områdesskydd samt utarbetande 
av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. 

• Bevara och förvalta naturvärden i skyddade områden. 
• Besluta om tillstånd och dispenser för naturskydd, skydd för djur och växtarter, 

terrängkörning och vilthägn samt ansvara för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 
• Ansvara för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och markavvattning. 
• Samordna vattenförvaltningsarbetet genom de fem vattenmyndigheterna. 
• Ansvara för samråd, yttranden och tillstånd för mineralfyndigheter, miljöfarlig verksamhet, 

kemiska produkter och avfall. 
• Planera och genomföra tillsyn och ansvara för regional samordning och tillsynsvägledning 

samt vidareförmedling av statliga bidrag. 
• Samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet inom miljö- och 

hälsoskydd. 
• Kartlägga, undersöka, utreda och riskklassa förorenade områden. 
• Genomföra restaurering av försurade, näringsrika och värdefulla vatten. 

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

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

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

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

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

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

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

• Samtliga omprövningar av vattenkraft ska genomföras under 2022-2042. 
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Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen är ett av fem s.k. GRÖT-län med ansvar för att bedriva tillsyn gällande 
gränsöverskridande transporter av avfall. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för region Syd som 
inkluderar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Naturvård och miljöskydd (50–58) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 190,6 177,0 158,0 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 112,0 102,3 93,0 

Antal årsarbetskrafter män 78,6 74,71) 65,11) 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 6 937 7 367 7 022 

Antal beslutade ärenden 7 021 6 978 6 833 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 219 159 180 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 290 878 239 446 206 840 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 99 427 153 512 149 150 

1) Antal årsarbetskrafter för män skiljer sig åt jämfört med angivna siffror i årsredovisningarna för 2020 och 
2021, beroende på fel i sammanräkningen i excelerator-underlaget för dessa år. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Området Naturvård och miljöskydd är Länsstyrelsens största verksamhet sett utifrån 
årsarbetskrafter. Ökningen av årsarbetskrafter beror bl.a. på ett ökat anslag för arbete med 
strandskydd och vattenfrågor. Ökningen av antalet ärenden äldre än två år är särskilt inom 
naturvårdsärenden och beror främst på flera samtidiga vakanser i berörd verksamhet. 
Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till stor del av ett ökat antal årsarbetskrafter, 
men också av betydande kostnader för renovering och ombyggnation i våra parker. 
Minskningen i lämnade bidrag beror på att saneringen av BT-Kemi-området fick stora bidrag 
2020 och 2021 (ca 80 mnkr) medan de fick en betydligt lägre summa 2022 (8,5 mnkr). 
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Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Mål-
värde 

År 2022 År 2021 År 2020 

Antal miljöfarliga 
verksamheter där 
ursprungstillståndet 
är från 
Miljöskyddslagen, 
dvs tillståndet är 
äldre än 20 år (st) 

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

Miljöprövning NikITA1) 0 216 240 245 

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

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

Verka för att 
miljömålen 
nås (6§ 
länsstyrelse-
instruktionen) 

NVR 
(Naturvårds-
registret)2) 

^ 160 000 155 000 150 000 

1) Ärendesystem, Länsstyrelsen 
2) Utdrag från Naturvårdsverkets system 
^ Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 

Kommentar till tabellen resultatindikator: 
Indikatorerna visar att arbetet med att minska antalet miljöfarliga verksamheter där 
ursprungstillståndet är från Miljöskyddslagen, dvs tillståndet är äldre än 20 år, går framåt. 
Likaså ökar arealen skyddad natur. 

Länsstyrelsens har under 2022 jobbat aktivt med att inom tillsyn och tillsynsvägledningen 
påtala för verksamheterna och kommunerna vikten av att ompröva gamla tillstånd. Vi har 
aktivt väglett verksamheterna under tillsynsbesöken och även kommunerna vid 
utvärderingsbesöken i vikten och den praktiska hanteringen av ärenden kopplat till 
omprövningar av tillstånd.  

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Redovisningen nedan är uppdelad i fem delar, natur, vatten, miljötillsyn, miljöprövning samt 
miljöövervakning. 

Natur 
Naturvård - skydd 
Idag är 4 procent av Skånes landareal inklusive sjöar och vattendrag långsiktigt skyddad. För 
Skånes omgivande hav är siffran 21  procent. Under 2022 har arealen skyddad natur ökat med 
ca 5 000 hektar. Där ibland har två större naturreservat vunnit laga kraft under året. 
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Länsstyrelsen har förbrukat ca 70 miljoner för markåtkomst inför reservatsbildning. Totalt har 
34 beslut blivit gällande som rör såväl nya och utökade reservat som uppdatering av 
skötselplaner och föreskrifter. Ärendebalansen har varit jämn under året.  

Länsstyrelsen har haft i uppdrag att föreslå nya och utvidgade marina Natura 2000-områden för 
fåglar. Nya områden föreslås i Hanöbukten och i Lommabukten, medan utvidgningar föreslås i 
Lundåkrabukten och Nordvästra Skånes havsområde. Tre marina bevarandeplaner har beslutats 
och en för bokskog är på remiss. 

Tätortsnära natur 
Skyddet av tätortsnära natur med fokus på rekreation och friluftsliv har varit framgångsrikt i 
Skåne som har ett högt exploateringstryck och en låg andel allemansrättslig mark. Det är 
därför positivt att regeringen låter storstadslänen få fortsatt mandat för att skydda mer 
tätortsnära natur. Under året har ytterligare ca 890 ha tätortsnära naturområden skyddats. 
Samarbetsprojektet Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan lyfter enkla budskap och 
kunskapsunderlag som kan användas av t.ex. regionala och kommunala tjänstemän.  

Naturvård – skötsel och förvaltning  
Skånes naturområden tillhör de mest skötselintensiva och med stor biologisk mångfald. Att 
arbeta för att bevara utrotningshotade och tillbakaträngda växter och djur är därför en viktig 
del i uppdraget. Till vår hjälp har vi avtal med cirka 150 olika djurhållare och Skogsstyrelsen 
där ca 100 personer (1/3 kvinnor) arbetar med skötsel i skyddade områden inom 
samarbetsprojektet Naturnära jobb. Särskilt lyckade insatser under året är bekämpning av 
parkslide med hjälp av getter, men också projekt Slåttergubbe. För ökad blomning och 
fröspridning har vi haft ett senare betessläpp i delar av betesmarkerna där den växer.  

Vi är även stolta över friluftslivssatsningarna i två mycket populära besöksmål, ett 
naturreservat i nordost (Balsberget) och ett i sydvästra Skåne (Törringelund). För att kunna 
öka tillgängligheten i de skyddade områdena har vi samtidigt gjort en plan med fokus på ökad 
tillgänglighet inom ett 15-tal områden. 

Handlingsplan för klimatanpassning av skyddade områden i Skåne finns nu som utkast. 
Klimatförändringarna väntas ökat resursbehovet för att minska konsekvenserna för arter och 
habitat, men även för friluftslivet. Tydliga prioriteringar kommer att behöva göras. 

Angreppen av granbarkborre är låg i skånska naturreservat och åtgärdas vid förekomst.  

Åtgärder för hotade arter (ÅGP) 
Tillståndet för den biologiska mångfalden i Skåne är under stark press, vilket gör arbetet med 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) angeläget. Under året har vi 
kommunicerat månadens ÅGP-art i sociala medier och gjort åtgärder inom ca 25 program. 
Fokus har varit på programmen rikkärr (slåtter och röjningar), vadarfåglar (predatorkontroll 
och dämning) och friställning av skyddsvärda träd. Återfynd av fältsandbi fick nationellt 
genomslag i media. En landskapsanalys görs över ljunghedarnas utbredning nu och historiskt. 
Samtidigt har ny kunskap tagits fram kring stor ögontröst och grönfläckig padda (genetiska 
analyser) samt kornsparv (ringmärkning och markägaravtal kring skötsel av vinterfält). 
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Vilt och rovdjur 
I år går älgförvaltningen i Skåne in i en ny treårig planperiod. Skyddsjaktsansökningarna på 
dovvilt har ökat markant de senaste åren och det är en trend som Länsstyrelsen ser 
bekymmersamt på. Det tyder på att dovviltstammarna ökar vilket leder till ett allvarligt 
betestryck i produktionsgrödor. I Skåne förvaltas även nominatunderarten av kronhjort genom 
noggrann inventering och licenstilldelning inom kronhjortsområden.  

Vargförekomsten i länet har ökat och det är bekräftat att vargvalpar fötts i reviret på 
Linderödsåsen både i fjol och i år. Under inventeringen har det även konstaterats att två vargar 
rör sig tillsammans i ett nytt område. Det är för tidigt att säga om det rör sig om ett nytt revir. 
Under året har ca 30 får och en get dödats eller skadats av varg vid angrepp över hela Skåne, 
inklusive inom Linderödsreviret. Dna-analyser visar att angreppen utförts av vargar från 
reviret Linderödsåsen samt av vandringsvargar. 

I projektet Vild & Bortskämd samlar vi aktörer som arbetar gemensamt för en viltstam i balans. 
Tillsammans arbetar vi för att stimulera foderskapande åtgärder som kan minska skadorna på 
skogs- och jordbruk samt ge ett artrikare och vackrare landskap. Projektet kopplar naturligt 
samman med andra projekt som grön infrastruktur, mera tall, mer blandskogsbruk och 
pollineringsuppdraget. 

Invasiva arter (IAS) 
Länsstyrelsen har skickat brev till ca 1500 markägare med uppmaning om att bekämpa 
jätteloka och gul skunkkalla. Och i naturreservaten har vi intensifierat vårt eget arbete mot 
jätteloka, samtidigt som vi fortsatt bekämpningen av parkslide, vresros och jättebalsamin. 
Vattenväxten sjögull har bekämpats i fyra sjöar och under vintern hoppas vi kunna utrota den 
för Skåne nya arten vandrarmussla som hittats i två sjöar i västra Skåne. De invasiva arterna är 
ett stort hot mot biologisk mångfald och Skåne är hårt drabbat. Det stora antalet arter med 
stor utbredning och många nya arter som står på tur är en omöjlig kamp att vinna med 
nuvarande resurser. Möjligen behöver vi se över strategin för vårt arbete och fokusera mer på 
arter med mindre spridning och mindre bestånd, dessa kan vi kanske bekämpa mer 
framgångsrikt. 

Våtmarkssatsningen 
Länsstyrelsen Skånes våtmarksåtgärder i skyddade område under 2022 väntas få positiva 
effekter för klimatet, vattenhushållning, flödesutjämning, näringsretention och biologisk 
mångfald. Bland åtgärderna finns nya och restaurerat småvatten för hotade groddjur som 
lökgroda, långbensgroda och grönfläckig padda. Igenväxningsvegetation har tagits bort i 
rikkärr till nytta för bland annat stor ögontröst, majviva och kalkkärrsgrynsnäcka (båda ÅGP). 
Vi har även återställt den naturliga hydrologin i skogs-, myr- och mossemiljöer genom 
igenläggning av diken. Vad gäller strandängar har vi återskapat översilningsytor och naturliga 
våtmarker för vadarfåglar. För arbetet har Länsstyrelsen Skåne beviljats medel om cirka 6 
mnkr. 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
Intresset för stödet är stort och bidrar till många positiva åtgärder för ett tillgängligt friluftsliv 
och ökad biologisk mångfald i länet. Under 2022 har vi beviljat 21 LONA-projekt, varav 12 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
79 

 
 

  

 

inom våtmarkssatsningen. 33 projekt har slutredovisats och godkänts. Projekt som genomförts 
är bl.a. kommunala naturreservat, inventeringar, bekämpning av invasiva arter, 
våtmarksanläggningar, pollineringssatsningar och insatser för friluftslivet.  

Pollineringsuppdraget 
Länsstyrelsen har under åren 2020–2022 haft ett regeringsuppdrag om att gynna vilda 
pollinatörer. Under genomförandet har vi haft ett nära samarbete internt och tillsammans nått 
ut till många jordbruksföretag med tips på åtgärder. Under projektet har vi även nått ut till 
kommuner, markägare, allmänhet och skolor genom nya trycksaker, filmer, kurser och 
utställningar om pollinering. Riktad information har getts genom föredrag och rådgivningar till 
golfbanor och kyrkogårdsförvaltningar. Genom samverkan med Lunds universitet har 
hundratals personer tagit del av aktuell forskning om vildbin genom våra frukostseminarier. Vi 
har dessutom gjort åtgärder för vildbin inom fem ”hot spots” i länet med bland annat röjningar, 
markstörning och slåtter. 

Friluftsliv och naturvägledning 
Intresset för naturupplevelser och samverkan för fler hållbara besök i naturen har fortsatt 
genom t.ex. Uppdrag fotspår, Skogsmullekartor och Naturvärdar. Inte minst kommunernas 
naturvärdar och länsstyrelsens egen personal på plats har bidragit till färre överträdelser, bl.a. 
med minskad parkering i terrängen. Samverkan är också grunden för vårt nybildade 
Friluftslivsråd och arbetet med Skånes nya Friluftslivsplan. Planen innefattar såväl strategi och 
handlingsplan som kartläggning av områden och kunskapsunderlag. Ett arbete som involverat 
ett 60-tal aktörer och som precis varit ute på remiss.  

Planen väntas bli ett viktigt verktyg i arbetet med att öka andelen natur som är tillgänglig för 
friluftslivet, i ett län med förhållandevis låg andel allemansrättslig mark. Samtidigt är 
naturvägledningen vid Skånes naturum av stor betydelse för ett ansvarsfullt friluftsliv och ökat 
engagemang för biologisk mångfald. Bara de tre statliga naturumen i Skåne besöks årligen av ca 
300 000 gäster. För ökad kvalitet och utbyte bjuder Länsstyrelsen årligen in till träffar med de 
kommunala naturumen.  

Totalt antal besök vid våra tre naturum (Stenshuvud, Söderåsen och Kullaberg)  

 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 

Antal besökare 302 000 184 000 202 000 306 000 366 000 

Källa: Länsstyrelsens besöksräknare i respektive entré 

Naturprövning 
Antalet ansökningar om tillstånd och dispenser är fortsatt högt. Tack vare resursförstärkning 
har antalet ärenden som står i kö nästan halverats under året och vi har även minskat 
ärendebalansen från 726 i mars till 556 i mitten av december. Kötiden är dock fortfarande lång 
och vi klarar inte mål för handläggningstider.  

En ärendegrupp som ökat dramatiskt under året är solcellsanläggningar. 2019 och 2020 hade vi 
12 respektive 15 ärenden, 2021 ökade ärendena till 36 st och under 2022 fick vi in hela 130 st. 
Rättsläget har varit oklart och ärendena hanteras som ett samråd om ändrad naturmiljö (12:6 
samråd) då det inte krävs tillstånd eller annan anmälan enligt miljöbalken. För anläggningen 
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krävs inte heller bygglov enligt plan- och bygglagen. Genom att Skåne varit det län som tidigt 
fick många och stora anläggningar har vi behövt utreda de juridiska förutsättningarna och skapa 
prövningsrutiner. Under 2023 inleds ett projekt inom Miljösamverkan Skåne kring prövning 
av solcellsanläggningar, där handläggare från Skåne deltar i projektgruppen.  

Prövningen av arrangemang i naturen har klargjorts genom en ny vägledning som ersätter 
tidigare allmänna råd som blivit inaktuella genom att råden tillkom innan miljöbalken. 
Vägledningen skiljer på arrangörens ansvar gentemot markägaren respektive allmänna intresset 
såsom natur. Kravet på kunskap och egenkontroll har också tydliggjorts, och därmed har man 
även tagit bort gränsen på 150 personer för informationsplikt till myndigheten.  

Naturfrågorna kommer även in i tillståndsprövningen, plansammanhang och i 
infrastrukturprojekt som prövas av andra enheter inom länsstyrelsen. Frågan fångas upp genom 
internremisser.  

Naturtillsyn 
Under vår och sommar 2022 har vi intensifierat tillsynen och närvaron i naturreservaten. 
Prioritering har gjorts tillsammans med reservatsförvaltningen utifrån besökstryck och 
konstaterade överträdelser. Tillsynen har främst varit inriktad på rådgivning och tillsägelser. 
Tillsynen av handel med utrotningshotade djur (CITES) har lett till att vi upptäckt illegal 
handel och gjort tillslag tillsammans med polis. Regleringsbrevsuppdraget om 
strandskyddstillsyn redovisas nedan under rubriken 1A7 Tillsyn strandskydd. 

Vatten 
Prövningsärenden 
Under året har mycket tid ägnats åt stora och komplexa prövningsärenden i domstol, där 
experter från flera olika funktioner inom Länsstyrelsen medverkat. Det har varit 
vattenverksamhet som medfört ett stort antal följdprövningar, exempelvis invallningen av 
Falsterbonäset. Prövningsärendena har även gällt miljöfarlig verksamhet där vattenverksamhet 
och påverkan på vattenförhållandena har varit svåra frågor i prövningen, till exempel en 
bergtäkt utanför Lund vid Skrylleområdet. Effekten blir att vi i domstol agerar samstämmigt 
och enat, oavsett vilken enhet eller avdelning vi tillhör. Vilket i sin tur förhoppningsvis leder 
till ett större gehör för miljö-, natur- och vattenfrågor i domstolsprocessen utan att göra avkall 
på andra viktiga samhällsintressen. 

Vårt arbete med olika prövningar och yttranden som avser havsbaserad vindkraft har varit 
intensivt under året. Vi har hanterat egna tillståndsprövningar av Natura 2000, berett ärenden 
till miljödepartementet och yttrat oss i flera Esbo-ärenden, dvs grannländers projekt. 
Esboärenden har även handlat om andra marina projekt, till exempel Lynetteholm vid 
Köpenhamn som innebar dumpning av förorenade massor nära svenska Natura 2000-området 
Falsterbohalvön. Kritik från bl.a. Länsstyrelsen innebar att dumpandet avslutades. Massorna 
hanteras i stället inom den nya ön, Lynetteholm. 

Vattenuttagstillsyn 
Inom ramen för vår egeninitierade tillsyn av vattenuttag har vi under året fokuserat på två olika 
delar. För det första har vi påbörjat uppbyggandet av ett mer strategiskt angreppssätt vid 
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tillsynen. För det andra har vi haft fokus på tillståndsgivna vattenuttag, ett område där tillsynen 
av resursskäl aldrig har varit regelbunden eller systematisk. Många har haft tillstånd under lång 
tid utan att behöva visa hur de följer sina tillstånd och villkor. Effekten av den första delen blir 
att tillsynen kommer underlättas kommande år och effekten av den andra delen blir att 
tillståndshavarna får påminnelse om, och klarhet i, att de har ett långtgående ansvar för sin 
egenkontroll. Eftersom miljölagstiftningen till stor del bygger på egenkontroll har det varit en 
viktig insats som förhoppningsvis ger ringar på vattnet i de kretsar där vattenuttag sker med 
stöd av tillstånd. 

Vattenskyddsområden m.m.  
Arbetet med nya vattenskyddsområden har fortsatt och några nya områden har fastställts under 
året. Effekten blir att på både kort och lång sikt finns ett regelverk kring respektive 
skyddsområde så att arbetet med att säkerställa dricksvattnets kvalitet underlättas. Under året 
har vi påbörjat ett strategiskt arbete för att stödja kommunerna i deras arbete med tillsyn inom 
vattenskyddsområden. Effekten blir förhoppningsvis att tillsynen lyfts upp på agendan och att 
kommunerna alltid har snabb tillgång till tillsynsvägledning. Arbete pågår i slutfasen med att 
revidera den nuvarande regionala vattenförsörjningsplanen. 

Vattenförvaltningsarbetet 
En betydande insats har varit att bistå med expertkompetens kopplat till olika ärenden om 
effekter på vattenmiljön och bedömning av miljökvalitetsnormer. Det gäller exempelvis 
marina vindkraftsparker, utsläpp från avloppsreningsverk och omfattande utfyllnader i havet. 
Viktiga kunskapsunderlag har tagits fram för att kunna gå vidare med konkreta åtgärder 
exempelvis för restaurering av marina miljöer genom återskapande av stenrev och i ett annat 
projekt om hur Finjasjön kan avlastas från övergödning bl.a. genom behandling av sedimentet. 
En rapport har även tagits fram om miljögifter i fisk. Flera utbildningar i 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har genomförts både internt och riktat till andra, 
t.ex. kommuner, med syftet att ge en ökad förståelse för hur systemet fungerar och hur det 
kan användas i exempelvis ärenden. 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 
Under 2022 har vi beviljat 12 av 14 nya ansökningar om lokala vattenvårdsprojekt. 
Ansökningarna omfattade våtmarksanläggning, skapande av svämplan/återmeandring, 
strukturkalkning och att ta fram lokala åtgärdsprogram. Utöver det har Länsstyrelsen också 
beviljat utökningar i 11 pågående projekt där det antingen tillkommit våtmarksåtgärder som 
kunnat genomföras inom projektet eller för att planerade åtgärder blivit dyrare på grund av 
ökade bränsle- och materialkostnader.  

Totalt har 24,5 mnkr beviljats i stöd och ytterligare ca 3 mnkr har nyttjats för projekt i egen 
regi. Söktrycket har varit fortsatt högt avseende LOVA-medel. Trots den i år kraftigt ökade 
tilldelningen av medel lämnades endast en mindre summa till HaV i juni för omfördelning 
bland andra län. 

Restaurering av vattenmiljöer 
Tack vare de 1,5 mnkr som länsstyrelsen tilldelades för åtgärder i projektlistan från HaV har 
blockrestaurering och utrivning av vandringshinder utförts i åtta olika vattendrag. Restaurering 
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i form av skapande av svämplan har dessutom skett inom ramen för LOVA i egen regi. 
Insatserna har genomförts i ett femtontal vattendrag i hela Skåne. 

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag 
Länsstyrelsen har tagit fram detaljerade planer för kalkningar inom samtliga åtgärdsområden 
för perioden 2022-2024. Kalkningen har haft en god måluppfyllelse både för sjöarna och 
vattendragen. Utmaningen i kalkningsverksamheten har varit att lyckas nå målen i 
vattendragen. Efter kvalitetshöjande åtgärder för de 16 kalkdoserarna i Skåne, som slutfördes 
under 2020, så är måluppfyllelsen numera på en god nivå. Kostnaderna för själva kalken har 
under året ökat kraftigt, vilket Länsstyrelsen kunnat hantera genom förstärkningsmedel från 
HaV. 

Miljötillsyn  
Tillsyn med fokus på klimatanpassning och energieffektivisering 
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med fokus på tillsyn gällande klimatanpassning, energitillsyn, 
energieffektivisering och recipientkontroll med utsläpp till vatten. Checklistor för arbetet med 
fokusområdena har tagits fram. Länsstyrelsen Skåne har stått som värd för ett 
erfarenhetsutbyte med Miljöstyrelsen Danmark som kom på studiebesök till Skåne, även 
Naturvårdsverket deltog i besöket. Masshanteringsfrågan är fortsatt aktuell i länet och 
Naturvårdsverkets remiss om hantering av schaktmassor har använts som vägledning i arbetet. 
Inom infrastrukturområdet har miljötillsynen hanterat och deltagit i dialoger med 
hamnkommunerna gällande mottagning och behandling av avloppsvatten från passagerarflyg. 

Tillsyn av djurhållande verksamheter 
Länet är jordbruksintensivt och det märks på antalet tillståndspliktiga djurhållande 
verksamheter. Förutom de tillståndspliktiga finns även kommunernas obligatoriska 
tillsynsobjekt som kan vara anmälningspliktiga eller icke anmälningspliktiga och ställer höga 
krav på oss som tillsynsvägledande myndighet. Vi har arbetat aktivt med rådgivning vad gäller 
uppdatering av gamla tillstånd. Vid planeringen av tillsynen på lantbruk har tillsyn över energi, 
recipientkontroll och utsläpp till vatten, integrerat växtskydd (IPM) respektive tillsyn över 
intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (IRPP BAT) prioriterats.  

Projekt om nödberedskap respektive släckvatten 
Under året har det pågått två större nationella projekt avseende nödberedskap för dricksvatten 
samt brist på reningsverkskemikalier. Länsstyrelsen har deltagit aktivt i de nationella projekten 
och fört det vidare på regional nivå. Under 2022 har länsstyrelsen också arbetat med att 
utvärdera insatsen släckvatten inom Perstorp Industripark. Insatsen var en samverkan mellan 
länsstyrelsens miljöbalks- respektive sevesohandläggare. Resultatet av arbetet har visat sig i 
form av ökad medvetenhet hos verksamhetsutövaren, både beträffande säkerhetsrisker och 
miljöpåverkan av brand. Insatsen visade också på vikten av samverkan och inkludering av 
räddningstjänsten. Framgångsfaktorer konstaterades vara att ha dialogmöten med bolagen i 
tidigt skede. 

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken 
För att få ett samlat och enhetligt tillsynsvägledningsarbete inom jordbruksområdet har vi 
medverkat i ett nytt nationellt vägledningsprojekt av tillsyn i fält och integrerat växtskydd 
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(IPM) på jordbruk. Länsstyrelsen har dessutom planerat och genomfört 12 olika 
tillsynsvägledningsträffar för kommunala inspektörer inom olika sakområden inom 
miljöfarligverksamhet och avfallsbrottslighet. Tillsynsvägledning i fält har ökat kunskapen i 
länet gällande tillsyn av integrerat växtskydd (IPM) och kunskapen i länet gällande tillsyn med 
fokus på vatten och växtskydd (recipientkontroll och IPM) har ökat.  

Effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken  
Länsstyrelserna deltar i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att främja en mer effektiv och 
enhetlig tillsyn enligt miljöbalken som administreras av Tillsynsrådet. Länsstyrelsen Skåne och 
Jönköping deltar i rådet. Länsstyrelsen deltar dels i arbetspaket Utveckla en samlad nationell 
uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsarbete, dels i delprojektet Digitalisering av tillsyn. 

Miljöprövning 
Yttre händelser påverkar arbetet med prövning av miljöfarlig verksamhet. Den mest aktuella 
frågan år 2022 är förutom kortare handläggningstider också mer förutsägbara 
tillståndsprocesser, energiförsörjning och grön omställning.  

Effektivare miljöprövning och förenkling för företag 
För att åstadkomma en effektiv miljöprövning krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning, 
kompetensutveckling och ett ständigt utvecklingsarbete. Här följer några exempel på detta. 
Länsstyrelsen deltar i ett nationellt samverkansprojekt för att utveckla e-tjänster för 
ansökningar som lämnas in till Miljöprövningsdelegationerna. E-tjänster för samråd och 
tillståndsprövning är nu tillgängliga för verksamhetsutövare, och ytterligare e-tjänster för 
villkorsändringar, förlängd igångsättningstid, upphävanden, prövotidsredovisningar, förlängd 
prövotid och BAT-dispenser kommer att tillgängliggöras inom kort.  

Länsstyrelsen har medverkat i en arbetsgrupp tillsammans med den nationella 
sevesosamordnaren för att ta fram en gemensam bild av vilka krav som kan ställas på 
Sevesoverksamheter i tillståndsprövning vid Miljöprövningsdelegationerna. Arbetet har 
resulterat i ett förslag till checklista för granskning av tillståndsansökningar samt ett metodstöd 
för granskning av säkerhetsrapporter i tillståndsprövningar.  

Vi har också deltagit i en samordningsgrupp som har tagit fram nationella mallar för yttranden 
till Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har även medverkat i ett nationellt 
samverkansprojekt om uppföljning av handläggningstider för vissa samråd för att uppfylla 
rapporteringskrav enligt MKB-direktivet. Nya registreringsrutiner har införts för att 
möjliggöra rapportering via det länsstyrelsegemensamma systemet LISA. 

En vägledning om ammoniak har tagits fram till tillsynshandläggare i Skåne och Blekinge. 
Ammoniak är ett vanligt använt köldmedel med stora säkerhetsrisker. Företagen får därmed 
bättre information från tillsynsmyndigheterna och risker för en felaktig hantering minskar. 
Handläggningstid för prövningsärenden förkortas när tillsynsmyndigheterna kan ge företagen 
bättre information i ett tidigt skede.  

Under 2022 har arbetet med att ta fram en materialförsörjningsplan fortsatt. Syftet med 
planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för framtida infrastruktur och 
bostadsbyggande på ett hållbart sätt i Skåne. Planen ska med Skånes regionala förutsättningar 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
84 

 
 

  

 

som grund belysa vilka möjligheter och utmaningar det finns för en hållbar ballastförsörjning 
och utifrån detta sätta upp mål för hur en hållbar ballastförsörjning kan uppnås. 

Stöd och rådgivning 
Länsstyrelsen Skåne har under året arbetat med både vägledning och stöd genom att 
tillhandahålla kunskapsunderlag. Vi ansvarar exempelvis tillsammans med den nationella 
redaktionen för utveckling och uppdatering av den nationella webbplatsen för miljöskydd och 
förorenad mark.  

Det sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra prövningsprocessen för tillståndspliktiga 
verksamheter. Som ett led i detta genomför vi kommunbesök. Under 2022 har Lund, 
Karlskrona och Miljöförbundet Blekinge väst besökts. Vi har också besökt Länsstyrelsen i 
Blekinge för utbildning och samverkan kring prövningsfrågor. 

Under 2022 deltog vi i arbetet med att ta fram ett informationsmaterial om ekologiska 
kompensationsåtgärder. Broschyren ska underlätta för bolag som söker tillstånd till 
täktverksamheter och kommer att delas ut vid samråd, m.m. Ytterligare ett exempel är att vi 
har tagit fram en redovisningstabell som bolagen kan användas som underlag i 
behovsutredningen vid tillståndsprövning av naturgrustäkter. Redovisningstabellen underlättar 
bedömningen av om naturgrus går att ersätta med till exempel krossat berg. 

Länsstyrelsen har föreläst i en kurs avseende miljökonsekvensbeskrivningar vid Lunds Tekniska 
högskola. Syftet är bland annat att ge en ökad förståelse för prövningsprocessen samt att locka 
fler till yrken inom miljöskyddsområdet. 

Ärendestatistik miljöprövning i MPD och MMD 
Under 2022 ökade antalet miljöprövningssamråd till 52 stycken, det är det högsta antalet 
under de senaste fem åren. År 2021 var det endast 30 stycken samråd. Antalet inkomna MPD-
ärenden har stigit kontinuerligt sedan 2019 och 2022 inkom 97 nya ärenden. Fördelningen av 
verksamheter mellan olika branscher är jämförbar med tidigare år. Flest ärenden avser 
djurhållande lantbruk, därefter följer avfall, täkter och livsmedel- och foderproducenter. En ny 
verksamhetstyp för 2022 är solcellsparker vilka inte omfattas av krav på tillstånd. Flera företag 
har ändå valt att söka frivilliga tillstånd. 

Året inleddes med 66 öppna ärenden och avslutades med 53 öppna ärenden vilket innebär en 
beslutstakt på 113 procent. Det fattades beslut i 110 MPD-ärenden och måluppfyllelsen av 
180-dagarsmålet har fortsatt att öka och når nu 83 procent. Målet är att 90 procent av 
ärendena ska avgöras inom 180 dagar. 

Avslutande av gamla ärenden påverkar statistiken negativt men när det väl är avslutat ökar 
möjligheterna att hålla kortare handläggningstider för nya ärenden.  

Handläggningstiderna för ändringstillstånd har minskat betydligt under året. Det ligger i linje 
med förslagen i Miljöprövningsutredningen att dessa ärenden ska kunna avgöras snabbare då 
inte hela anläggningen behöver omfattas av ansökan. 
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Många företag har under 2022 sökt om förlängd igångsättningstid, denna ärendetyp förekom 
inte alls under 2021. Detta kan troligen bland annat förklaras av energisituationen, kriget i 
Ukraina och eftersläpande effekter från Pandemin. 

Antalet tillståndsärenden till Mark- och miljödomstolen, s.k. A-ärenden, ligger tämligen 
stabilt runt 7-14 ärenden per år sedan 2018. Under 2022 inkom tio nya A-ärenden. Många av 
de domstolsförhandlingar som skjutits upp under 2021 har genomförts under 2022. 

Övrig prövning - Överlåtelse av kemiska produkter 
Under 2022 trädde nya bestämmelser i kraft avseende tillståndsplikt vid försäljning av e-
cigaretter och e-vätskor. Den förändrade lagstiftningen medförde ett stort inflöde av 
ansökningar, varav de flesta från verksamheter som tidigare inte behövt söka tillstånd och som 
ofta hade begränsade kunskaper i miljöbalken. Under 2022 kom totalt 268 ansökningar in, 
jämfört med 25 ansökningar under 2021. Av dessa utgör endast ett tiotal ansökningar för 
överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter som inte är e-cigaretter eller e-vätskor. 

Handläggare på Länsstyrelsen Skåne är även nationell samordnare för ärenden avseende 
överlåtelser av kemiska produkter och ansvarar både för nationell samverkansyta och 
information på yttre webben. Den förändrade lagstiftningen har därmed inneburit ett 
omfattande arbete med att ta fram informationsmaterial, mallar, e-tjänster och 
handläggningsrutiner för den nya ärendetypen. Under året har även nya 
länsstyrelsegemensamma mallar för överlåtelsetillstånden (samtliga typer) tagits fram och 
driftsatts. 

Miljöövervakning 
Inflation och höjda bränslepriser har ökat de faktiska kostnaderna jämfört med ursprunglig 
plan. Detta har lett till vi under året valt att lämna ytterligare ett delprogram, Gräsmarkernas 
gröna infrastruktur. För att kunna hantera underfinansieringen 2022 och 2023 har vi även 
lyckats skjuta kostnader för några delprogram framåt i tiden. 

Inom programområdet Luft har krondroppsnätet utökats med två skånska mätstationer som en 
regional förtätning av det nationella nätverket. Mätningarna följer utvecklingen av svavel- och 
kvävenedfall och dess påverkan på markvattenkvaliteten i Sverige. Genom utökningen 
förväntar vi oss att på sikt kunna se vilka luftföroreningar som kommer från utlandet. 

Under ett halvdagswebbinarium presenterades en sammanställning av skånska barns hälsa, 
baserat på svaren på Folkhälsomyndighetens senaste miljöhälsoenkät från vårdnadshavare och 
barn i länet. Data från miljöhälsoenkäten utgör ett unikt underlag för prioriteringar och 
åtgärder för att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa, till exempel i arbetet med 
folkhälsopolitikens målområden, miljömålen och Agenda 2030. Resultaten används av 
kommuner vid prioritering av arbetet med miljö- och hälsoskydd och samhällsplanering samt 
av län för att beskriva den regionala situationen i jämförelse med den nationella. 
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6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling 
Samordning av det regionala mål- och uppföljningsarbetet 
2022 har präglats av ett intensivt samarbete med kommuner, lärosäten, näringsliv och andra 
miljömålsansvariga myndigheter för att nå miljömålen. Miljömålsarbetet har kommunicerats 
via sociala medier, genom filmer, pressmeddelanden, webbplatsen Miljömålen i Skåne, möten 
med kommuner och näringslivsarrangemang samt genom konferenser och seminarier, som 
webbinariet Når vi miljömålen i Skåne?. Länsstyrelsen har genomfört den årliga regionala 
miljömålsuppföljningen enligt anvisningar. 

Länsstyrelsen har under året stöttat länets kommuner i miljömålsarbetet på flera sätt. Bland 
annat genomfördes två heldagsmöten för kommunernas miljöstrateger om det regionala och 
lokala miljö- och klimatarbetet. Länsstyrelsen har också arrangerat en tvådagars 
förändringsledningsutbildning riktad till miljöstrateger i länets kommuner. Dessutom har 
Länsstyrelsen lämnat synpunkter på flera kommuners miljö- och klimatprogram som har 
kommit på remiss. Länsstyrelsen har bistått Lunds universitet i en forskningsstudie om 
förutsättningarna för hållbarhetsarbete i skånska kommuner. 

Länsstyrelsen är sammankallande i en regional samverkansgrupp om hållbar konsumtion, med 
representanter från regionen, kommuner, akademin och civilsamhället. Under året har vi haft 
fem möten där vi genomlyst regionala utmaningar inom området. Länsstyrelsen deltar i 
Hållbar utveckling Skånes (HUT Skåne) regionala nätverk för avfallsförebyggande respektive 
cirkulär ekonomi samt leder det regionala nätverket för skog, jordbruk och vatten.  

Nationell samordning 
Länsstyrelsen deltar i den nationella styrgruppen Regional samverkan och utveckling i 
miljömålssystemet (RUS). RUS stödjer och samordnar länsstyrelsernas och även 
Skogsstyrelsens arbete samt det regionala och lokala arbetet. Genom RUS har vi genomfört 
projektet Cirkulär ekonomi - kartläggning, kunskap, vägledning. Vi deltar också i RUS 
referensgrupp för Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi där vi har genomfört ett nationellt 
webbinarium. Länsstyrelsen deltar i RUS nätverk med länsstyrelser och kommuner för att 
utveckla olika sätt att stödja kommunerna. Inriktningen under året har varit uppföljning av 
miljöarbetet och kopplingen mellan miljömålen och Agenda 2030 på lokal nivå. 

Länsstyrelsen bistår med en specialist för det länsstyrelsegemensamma webbverktyget 
Åtgärdswebben för miljömål. Verktyget används för administration och uppföljning av 
åtgärder i planer och program rörande miljömål, klimat, energi, grön infrastruktur och 
klimatanpassning.  

Genomförande av regionala åtgärdsprogram 
Det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025, Tillsammans för ett hållbart 
Skåne beslutades under december 2021 och ett lanseringsevent Nytt åtgärdsprogram för ett 
hållbart Skåne hölls i mars. Länsstyrelsen höll också webbinariet Tvärsektoriell planering för 
lokalt genomförande av Agenda 2030 under Lunds hållbarhetsvecka för att kommunicera 
åtgärdsprogrammet. 
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För att underlätta implementeringen av det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 har Länsstyrelsen tagit fram en omfattande presentation av åtgärdsprogrammet som 
kan användas för att kommunicera programmet i olika sammanhang. Ett sådant tillfälle var till 
exempel Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds studiedag. Även en kortversion av 
åtgärdsprogrammet har tagits fram, tillsammans med ett koncept för särskilda 
åtgärdswebbinarier som ska bidra till genomförandet av programmet. 

I juni 2022 beslutade Region Skåne om den första Regionplanen för Skåne 2022-2040. 
Länsstyrelsen genomförde en analys av kopplingen mellan planeringsprinciperna i den nya 
regionplanen och åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 
Analysen bidrar till att konkretisera hur regionplanens intentioner kan genomföras inom 
miljöområdet. Rapporten Var finns pengarna? har uppdaterats. Denna visar skånska aktörer 
var det finns sökbara medel för att genomföra miljöåtgärder. 

14§ Miljöprövningsdelegationen 
Miljöprövningsdelegationen (MPD) har under året arbetat med verksamhetsutveckling i syfte 
att korta handläggningstiden utan att förlora i beslutskvalitet. Den nationella samverkan med 
övriga elva MPD har fortsatt. Arbetet i samverkansgruppen har fokuserat på uppdatering av 
beslutsstöd och arrangemang av nätverksträffar. Kombinerade digitala och fysiska 
nätverksträffar hölls under 2022 med fokus på erfarenhetsutbyte kring bl.a. ekonomiska 
säkerheter, landbaserade fiskodlingar och ny praxis.  

1A4 Bevarandeplaner Natura 2000-områden 
Länsstyrelsen har gjort översyn av två bevarandeplaner kopplade till den nationella planen för 
moderna miljövillkor (M2019/01769) varav en är fastställd och en har skickats ut på remiss. 
Övriga planer är påbörjade men kommer att färdigställas under 2023.  

1A5 Nationella planen för moderna miljövillkor 
När det gäller den nationella prövningsplanen för vattenkraft har verksamhetsutövarna lämnat 
in sina ansökningar till Mark- och miljödomstolen inom Rönneåns prövningsgrupp. Vi har 
därefter yttrat oss i en rad ärenden från domstolen.  

Vi har under året avslutat samråden för Vegeån och Verkeån (sammanställt i rapporter) där 
ansökningar ska lämnas till domstol 2023 eller senare om det blir en paus. Flera möten har 
genomförts med verksamhetsutövare och med andra aktörer som t.ex. vattenkraftsbranschen, 
ideell natur- och kulturmiljövård och sportfiske. Dessutom har individuella möten hållits med 
verksamhetsutövare för dialog om just deras anläggning. Effekten av samråden blir att den 
kommande prövningen för moderna miljövillkor underlättas i domstolen och därmed blir 
processekonomisk, till nytta för alla parter.  

Ett omfattande arbete pågår i en länsstyrelsegemensam expertgrupp som ensar arbetet, sprider 
goda exempel, utbildar och utvecklar gemensamma bedömningar i svåra frågor. Det har även 
byggts upp en gemensam resurs med jurister. Gemensamma chefsnätverk inom vattenområdet 
stödjer arbetet och förankrar med länsledningar och nationella myndigheter.  

En inventering av kulturmiljöer i Helgeån har genomförts och sammanställts i en rapport som 
underlag inför kommande prövningar där. En kartläggning för kulturmiljö i förhållande till 
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lagstiftning och processer i vattenärenden har tagits fram inom Riksantikvarieämbetets och 
Kulturmiljöforums (länsstyrelsernas kulturmiljönätverk) gemensamma vattengrupp. Tanken är 
att de ska kunna utgöra ett internt arbetsstöd för handläggare i ärenden som rör 
vattenanknutna kulturmiljöer. 

1A6 Handlingsplan för grön infrastruktur 
En regional Naturvärdesöversikt (NVÖ) är nu färdig som underlättar hänsyn till biologiskt 
viktiga strukturer och områden i den regionala planeringen. Samtidigt har nya värdetrakter och 
beskrivningar tagits fram för småvatten, sumpskogar och öppna våtmarker. De befintliga 
trakterna har förstärkts med beskrivningar. Länsstyrelsen har även påbörjat uppdateringen av 
åtgärderna i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur (2023-2026). Arbetet är 
gjort i samverkan med kommuner, markägare och andra aktörer. 

1A7 Tillsyn strandskydd 
Vi har medverkat i projektgruppen för Miljösamverkan Sveriges projekt om 
strandskyddstillsyn och hjälpt till att ta fram underlag och material för tillsynen. Tillsyn i fält 
har främst utgjorts av uppföljning och slutförande av tillsynskampanjen kring Osbysjön.  

2023 inleds strandskyddstillsyn inom Miljösamverkan Skåne där vi involverar kommunerna. 
Även inom prövningen kommer kommunerna få vägledning och stöd. Förberedelser har gjorts 
inför handläggarträffar som riktar sig till de som arbetar med strandskyddsdispenser. Vi har 
även arbetat med kartskikt i GIS, strandskyddet i detaljplaner, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS), börjat minska ner ärendekön för överprövade beslut om dispens, m.m. 
Överprövningen av strandskyddsdispenser redovisas separat till regeringen via 
Naturvårdsverket. 

1A8 Förorenade områden 
Redovisningen nedan avser uppdrag 1A8 i länsstyrelsernas regleringsbrev. Övrig redovisning 
av länsstyrelsens arbete med efterbehandlingsarbetet genomförs via Länsstyrelsen i 
Västerbottens samlade redovisning i februari 2023. 

Arbetet med förorenade områden har bedrivits i enlighet med länsstyrelsens regionala 
program för efterbehandling. Länsstyrelsens arbete med statligt finansierade åtgärdsobjekt har 
under året fokuserats på objekt i riskklass 1 och 2.  

Strategin är att driva fram objekt i arbetets alla faser för att på så sätt säkerställa en kontinuerlig 
framdrift av projekt mot åtgärd. Prioriteringar av objekt görs utifrån regionala mål och 
förutsättningar. Specifika grunder för urval, utöver riskklass, har varit objekt som utgör hot 
mot yt- och grundvattenförekomster, objekt som riskerar att påverkas av klimatförändringar 
och objekt där PFAS misstänkts ha hanterats. Ett ramavtal med upphandlade konsultfirmor 
möjliggör för Länsstyrelsen att i egen regi driva utredningar i tidiga skeden (MIFO fas 2). 
Detta har ökat antalet utredningar som kan genomföras och det underlättar även i arbetet med 
att förmå kommuner att ta över som huvudman för de objekt som behöver drivas vidare.  

Länsstyrelsen har under året arbetat med 10 objekt i förberedelse- eller åtgärdsskede där 
någon annan agerar huvudman. Utredningar med statliga medel, antingen MIFO fas 2, 
förstudier eller huvudstudier, har genomförts på ytterligare 15 objekt i länet. Länsstyrelsen har 
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själv agerat huvudman i tio av dessa utredningar, sju MIFO fas 2, en förstudie och två 
huvudstudier. 

Arbetet med de statligt finansierade projekten sker i nära samverkan med de kommunala 
huvudmännen och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Länsstyrelsen Skåne har även en 
aktiv roll i det nationella efterbehandlingsarbetet och är engagerade i flera nationella 
samverkansgrupper och projekt på såväl handläggar- som chefsnivå.  

1B3 Naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv m.m. (exklusive delar av vilt- och 
rovdjursförvaltningen) 
Resultatet beskrivs under rubrik 3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd ovan. 

1D2 Brottslighet och gränsöverskridande avfallstransporter 
Inom uppdraget mot avfallsbrottslighet har länsstyrelsen bland annat genomfört en 
tillsynsvägledande dag med tema avfallsbrottslighet. Samtidigt har en gemensam samverkansyta 
lanserats med tillsynsvägledning för både länsstyrelsen och länets kommunala 
miljöinspektörer.  

Vi har också genomfört 16 kommunbesök i syfte att höja kunskapen i kommunerna samt inlett 
en tätare samverkan mellan kommun och länsstyrelse. För att få en bredare förståelse för 
problematiken har vi också genomfört gemensamma tillsynsbesök med kommunerna. En 
samverkansgrupp har startats upp med utvalda kommuner i syfte att dela lägesbilder i pågående 
avfallsbrott. Vi har också deltagit i en rad olika uppdrag, nationell samverkan med andra 
länsstyrelser, nya regeringsuppdrag, samverkan med andra myndigheter, panelsamtal, 
handläggarträffar, miljöbrottssamverkan och utbildningsdagar. 

Sammantaget har detta resulterat i ökad samverkan såväl mellan kommuner och länsstyrelsen 
som mellan polisen och länsstyrelsen. Samverkan pågår även med Kronofogden och 
Arbetsmiljöverket. Arbetet har resulterat i en kunskapshöjning kring avfallsbrottslighet i länets 
kommuner och lett till fler tillsynsbesök på utvalda verksamheter inom avfallsområdet. En 
bredare regional lägesbild över avfallsbrottsligheten har skapats. 

Gränsöverskridande transporter av avfall 
Länsstyrelsen Skåne har tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT) i Skåne, 
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i enlighet med EG förordning 1013/2006 om 
transporter av avfall. Arbetet har förutom ordinarie tillsyn även omfattat regeringsuppdraget 
avseende avfallsbrottslighet, remissyttrande till miljödepartementet, nationella uppdrag och 
samverkan med The Shipment of Waste Enforcement Actions Project (SWEAP). Länsstyrelsen 
har under året deltagit i fyra större brottsförebyggande insatser tillsammans med 
Polismyndigheten, Tullverket och MSB.  

Totalt har 1 443 transporter kontrollerats under året vilket är 80 färre jämfört med föregående 
år. Av dessa var 321 gränsöverskridande avfallstransporter (jämfört 336 år 2021) varav 264 
hade brister. Det konstaterade illegala tonnaget under året (antal ton avfall som konstaterats ha 
transporterats olagligt) uppgår till knappt 7800 ton. Bemanningen har utökats ytterligare 
under 2022. Den med övriga GRÖT-län gemensamma beredskapen utanför ordinarie 
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kontorstid har fortsatt och utökats under 2022 och är nu tillgänglig vardagar 0800-2400 och 
helger 0800-1800. 

3C2 Förstudie vägledning miljötillståndsprövning m.m. 
Länsstyrelsen Skåne har deltagit med miljöprövningshandläggare, med kännedom om de 
närliggande uppdragen N2021/00171 och N2021/02286, i ett referensgruppsmöte med 
Naturvårdsverket och där framfört Länsstyrelsens synpunkter och idéer kring uppdraget om 
behov av myndighetsgemensam vägledning om miljötillståndsprövning och 
miljöbedömningsprocessen. 

Resultatbedömning 
Sammantaget bedöms inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå kunna 
nås till år 2030.  

Yttre händelser påverkar arbetet med prövning av miljöfarlig verksamhet. Den mest aktuella 
frågan år 2022 är förutom kortare också mer förutsägbara tillståndsprocesser, 
energiförsörjning och grön omställning. 

Möjligheten att bedriva en regelbunden tillsyn enligt miljöbalken påverkas i hög utsträckning 
av medelstilldelningen och verksamheten är underfinansierad. Tillkommande lagstiftning, fler 
tillsynsområden och ökat antal tillsynsobjekt innebär att utvecklingen är negativ.  

Tillsynsområdet miljöfarlig verksamhet har under 2022 haft en behovstäckning motsvarande 
57 procent.  

Avseende förorenade områden och EBH-tillsynen har nya ärenden kunnat startas upp under 
året samtidigt som fokus legat på redan pågående prioriterade objekt. Fortsatt god takt i 
arbetet med de statligt finansierade efterbehandlingsprojekten där ett större åtgärdsobjekt har 
avslutats under året, samtidigt som flera nya utredningar genomförts.  

Vad gäller gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT) är det fortsatt god takt i 
tillsynsarbetet och merparten av den tillsyn som planerats har genomförts.  

Efterfrågan på tillsynsvägledning från länets kommuner ökar över tid. Länsstyrelsen har dock 
ingen möjlighet att hörsamma kravet utan att äventyra myndighetens egna prövnings- och 
tillsynsverksamhet. Trenden blir därför negativ om inte särskilda resurser öronmärks för 
tillsynsvägledning. 

Arbetet med skydd och skötsel av natur, restaurering av vattenmiljöer och insatser mot 
övergödning går bra. Extra medel under året från Naturvårdsverket och Hav har lett till många 
värdefulla åtgärder. Även LONA-arbetet har inneburit konkreta åtgärder som till exempel 
våtmarksanläggningar, pollineringssatsningar och insatser för friluftslivet.  

Naturvårdsarbetet har skapat ännu bättre förutsättningar för friluftsliv och turism och 
dessutom skapat arbetstillfällen genom avtal med djurhållare för att sköta fina betesmarker. 
Handlingsplanen för friluftsliv innebär också att frågan får större genomslagskraft i länet till 
nytta för kommuner och medborgare.  
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Ett stort arbete har genomförts inom åtgärdsprogram för hotade arter och satsningar har gjorts 
inom drygt 25 program. Vårt förebyggande arbete (information, dialog, etc) om rovdjur, 
främst varg, har varit framgångsrikt och minimerat konflikterna som hade varit betydligt större 
annars. Insatserna för bekämpning av invasiva arter har gett bra resultat på flera ställen. 

Antalet ansökningar om tillstånd och dispenser för exploatering av natur är fortsatt högt. Vi 
klarar inte målen för handläggningstider men tack vare resursförstärkning under året har 
antalet ärenden som står i kö nästan halverats. En kraftigt ökande mängd ärenden om solceller 
på främst åkermark har kommit in. Avvägningen mellan värnandet av åker för 
livsmedelsproduktion respektive energi/klimatfrågan är svår. Det har inneburit insatser för att 
förbättra kunskapsunderlag, juridiska bedömningar och yttranden till domstolar. 

Svåra avvägningar har också gjorts i omfattande prövningar av verksamheter, till exempel 
invallning av Falsterbonäset, marina vindkraftsparker, tillämpning av miljökvalitetsnormer för 
vatten vid t.ex. utfyllnad i havet eller utsläpp från miljöfarlig verksamhet. Genomförandet av 
nationella planen för vattenkraft har fortsatt med många kontakter med olika aktörer i länet, 
nationell samordning och många domstolsyttranden. 

Resultatet bedöms inom många delar vara utmärkt men måste vid en samlad bedömning sänkas 
till gott med tanke på utmaningar med naturprövningsärenden.   
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Areella näringar 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p10 Lantbruk och landsbygd Länsstyrelseinstruktion 

3§ p11 Fiske Länsstyrelseinstruktion 

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

1A2 Regionalt livsmedelsstrategiarbete Regleringsbrev 

1A9 Målsättningar för hantering av EU-stöd Regleringsbrev 

1A10 Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet Regleringsbrev 

1A11 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Regleringsbrev 

1D6 Ersättning för skada på fisk och fiskeredskap Regleringsbrev 

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

Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål 
Följande punkter sammanfattar delar av uppgifterna och uppdragen inom 
verksamhetsområdet. Länsstyrelserna ska: 

• Besluta om och kontrollera jordbrukarstöd till jordbruksföretagare som direktstöd och stöd 
inom Landsbygdsprogrammet. 

• Kontrollera vissa andra stödformer till jordbrukare som Jordbruksverket handlägger, till 
exempel stöd för djuromsorg. 

• Inom ramen för landsbygdsprogrammet besluta olika landsbygdsstöd som företagsstöd, 
miljöinvesteringar och projektstöd och arbeta med samarbetsprojekt kopplat till 
livsmedelsstrategin. 
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• Erbjuda kompetensutveckling, information och rådgivning till lantbrukare och företagare 
på landsbygden.  

• Ansvara för ängs- och betesmarksinventering. 
• Ansvara för behörighetsutbildningar för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 

utomhus. 
• Ansvara för tillsyn av flyghavre och vissa skadegörare. 
• Ansvara för regionalt genomförande av de fiskeripolitiska målen för yrkesfiske och 

vattenbruk samt hållbar förvaltning och skydd av fiskbestånd. 
• Ansvara för handläggning av jordförvärvsärenden vid köp av jord- och 

skogsbruksfastigheter.  
• Förordna fisketillsynspersoner och ansvara för olika fiskevårdsåtgärder. 
• Handlägga stöd inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). 

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

Riksdagen har även beslutat om ett övergripande mål för livsmedelskedjan: 

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

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

Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Länsstyrelsen Skåne handlägger, kontrollerar och beslutar om jordbrukarstöd även för 
Blekinge läns lantbrukare. Hanteringen av Blekinges ansökningar ingår fullt ut i vår 
jordbrukarstödsprocess och ingår i de resultat vi redovisat. 

Länsstyrelsen Skåne har under året haft i uppdrag att handlägga krisstödet till jordbruket och 
yrkesfisket till lantbruksföretag verksamma i Blekinge, Hallands, Jönköpings och Skåne län. 
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Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Areella näringar (60–62) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 78,2 72,5 73,7 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 56,5 51,8 49,6 

Antal årsarbetskrafter män 21,7 20,6 24,1 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 33 498 30 992 31 395 

Antal beslutade ärenden 39 445 27 948 36 643 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 937 11 724 7 724 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 93 424 81 198 87 649 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)* 1 852 1 709 2 737 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP, ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket. 
* Avser fiskevårdsbidrag och ersättning för sälskador som Länsstyrelsen betalat ut under året.  

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Antalet årsarbetskrafter har ökat något under året. Den huvudsakliga anledningen är att 
kontrollfrekvensen inom jordbrukarstöden åter kunde genomföras i full omfattning. Detta 
efter en halvering av kontroller under åren 2020 och 2021, till följd av pandemin.  

Ett ofullständigt IT-system har under innevarande programperiod inneburit att Länsstyrelsens 
ärendebalans varit hög. Nu finns de flesta IT-funktioner på plats och Länsstyrelsen har därmed 
haft möjlighet att besluta många ärenden under året. En del av de kvarvarande ärendena går 
inte att avsluta i systemet. För några av dessa ärendetyper har Jordbruksverket inplanerad 
driftsättning under början av 2023, i nuläget är det oklart om resterande kommer kunna 
avslutas.  

Länsstyrelsen Skåne tog 2022 emot 8 491 SAM-ansökningar. En SAM-ansökan består vanligtvis 
av ansökan om olika stödformer och betalas ut i flera omgångar. Det medför att en enskild 
SAM-ansökan genererar flera beslut. Inför 2022 kvarstod delar av handläggningen från 2015-
2021 års jordbrukarstödsansökningar vilket inneburit ökade kostnader. Under 2022 har 
Länsstyrelsen fattat 34 104 utbetalningsbeslut för stödår 2015-2022.  

Ökningen av verksamhetskostnader förklaras till största del av ett ökat antal årsarbetskrafter, 
men vi ser också en viss ökning av driftskostnader, exempelvis resekostnader. 
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Resultatindikator Mål Uppgift eller 
uppdrag 

Källa Målvärde År 
2022 

År 
2021 

År 
2020 

Andel ekologisk 
brukad 
jordbruksmark (%) 

En 
konkurrens-
kraftig 
livsmedels-
kedja 

Jordbrukarstöd 
Miljöersättningar 
Kompetens-
utveckling och 
rådgivning 

Jordbruks-
verket1) 

 
13 

 
* 

 
9 

 
9 

Areal betesmarker 
och slåtterängar 
(ha) 

Miljömål Ett 
rikt odlings-
landskap 

Jordbrukarstöd 
Miljöersättningar 
Kompetens-
utveckling och 
rådgivning 

Jordbruks-
verket1) 

 
 

60 000 

 
 

55 162 

 
 

55 304 

 
 

55 672 

1) Jordbruksverkets statistikdatabas. 
* Det saknas färdig statistik för 2022 när det gäller ekologiskt brukad mark. 

Kommentar till tabellen resultatindikator 
Observera att statistiken avseende ekologisk odlad mark och areal betesmarker och 
slåtterängar avser endast areal i Skåne län. Däremot avser övrig ärendestatistik för 
jordbrukarstöden både Skåne och Blekinge län, då vi handlägger båda länens SAM-ansökningar 
och statistiken från BLIS inte går att dela upp länsvis. 

År 2017 satte Sveriges regering två mål för den ekologiska produktionen: 

• 30 procent av svensk jordbruksmark ska brukas ekologiskt år 2030 
• 60 procent av all mat som serveras i offentliga kök ska bestå av ekologiska livsmedel (till 

exempel i skolor, på äldreboenden och på sjukhus). 

Målen är en del av handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin. När målen sattes 2017 
odlades 19 procent av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt, och 36 procent av konsumtionen 
i offentliga svenska kök bestod av ekologiska livsmedel. Den ekologiska produktionen i Sverige 
har ökat något sedan dess. Därtill är andelen ekologisk jordbruksmark hög i Sverige jämfört 
med andra EU-länder. 

Motsvarande siffra för Skåne var 8 procent. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det 
skånska målvärdet bör vara kring 13 procent, detta eftersom det nationella målvärdet är satt 
till 30 procent (en ökning med 57 procent jämfört med 2017 års andel).  

Av 2021 års siffror framgår att andelen ekologiskt brukad jordbruksmark i Skåne har minskat 
något. Åren 2019 och 2020 var andelen ekologiskt brukad jordbruksmark i Skåne 8,8 procent, 
medan det år 2021 gått ner till 8,6 procent. En marginell nedgång, vilket gör det svårt att 
hävda ett trendbrott utan det får snarare ses som relativt oförändrade jämfört med tidigare år. 

Målvärdet för arealen betesmarker och slåtterängar är satt till 2005 års areal (60 000 ha), vilket 
är det högsta värdet för åren 2001-2020. Det borde därmed vara en rimlig areal att återställa i 
länet. De slutsatser man kan dra av statistiken för Skånes del är att arealen betesmarker och 
slåtterängar går sakta nedåt och år 2022 är inget undantag. 
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Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p10 Lantbruk och landsbygd 
Skåne är Sveriges största jordbrukslän, med den viktigaste och högsta jordbruksproduktionen 
för nästan alla odlade grödor. Vi har en betydande livsmedelsproduktion och verksamheten 
inom området är såväl omfattande som brett. Året har bland annat präglats av att Sveriges 
jordbrukare och deras verksamhet är en avgörande del av landets krisberedskap och civila 
försvar. 

Krisstöd till jordbruk och yrkesfiske 
Länsstyrelserna fick under året i uppdrag att handlägga krisstödet till jordbruket och 
yrkesfisket. Syftet med stödet var att stärka företagens likviditet, med anledning av ökade 
kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen Skåne var 
en av sex länsstyrelser som hanterade det statliga stödet till lantbruksföretag med inriktning på 
animalieproduktion och växthusodling. Med fokus på korrekt och skyndsam handläggning var 
samtliga stödansökningar färdighandlagda i slutet av november. Sammanlagt betalades det ut 
cirka 522 mnkr till lantbruksföretag, som företrädesvis är verksamma i Blekinge, Hallands, 
Jönköpings och Skåne län. 

Kommande år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och EU med en ny strategisk plan för 
jordbrukspolitiken 2023-2027. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt 
jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller 
starta lantbruksföretag. 

3§ p11 Fiske 
Länsstyrelsen har under 2022 tagit initiativ till att uppmärksamma flera angelägna frågor inom 
fiskeområdet. 

Förvaltning av fiskebestånden 
De frågor som Länsstyrelsen fokuserat på under året är framför allt hur förvaltningen av 
fiskbestånden i havet kan förändras så att fisket bidrar till en återhämtning av ekosystemen. 
Andra frågor rör förvaltningen av säl- och skarvbestånden, fisket i skyddade områden, EU-stöd 
till vattenbruket samt beredningsindustrins situation med bristande råvaruförsörjning.  

Återhämtningen av fiskbestånden är en grundförutsättning för fiskerinäringen och Sverige 
måste prioritera att havsmiljödirektivet fullt ut implementeras i den gemensamma 
fiskeripolitiken. Detta innebär att inriktningen för den biologiska rådgivningen från 
Internationella havsforskningsrådet (ICES) måste ske från en ekosystembaserad förvaltning där 
försiktighetsprincipen tillämpas i avsevärt högre grad än idag.  

Länsstyrelsen har arrangerat seminarium för att öka kunskapen om förvaltningen av Östersjöns 
fiskbestånd i för kommuner, allmänhet, politiker, m.fl. Situationen är akut för de torskbestånd 
och sillbestånd som tidigare var basen för länets fiskerinäring och det finns inte tid att avvakta. 
Även om fisket inte är det största hotet mot dessa bestånd, så är det den enda åtgärd som går 
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att genomföra på kort varsel. Detta måste ske parallellt med åtgärder mot övergödning, 
klimatförändringar och föroreningar samt förvaltning av säl och skarv. 

Recirkulerande Akvatiska System 
En positiv utveckling inom fiskerinäringen i länet är produktionen av fisk i Recirkulerande 
Akvatiska System, s.k. RAS-odlingar. Länsstyrelsen har även tagit initiativ till 
forskningsprojekt rörande djurvälfärd för tropiska fiskar i RAS anläggningar för att skapa 
underlag för utformningen av fiskodlingsanläggningarna. 

Fisketillsyn och -vård 
Fisketillsynen har fortsatt att utvecklas positivt genom det nya system som Länsstyrelsen Skåne 
varit drivande för att genomföra. Det innefattar ett nationellt handläggningsstöd för hantering 
av fisketillsynsförordnanden. Under 2022 har en vidareutveckling med funktioner och 
koppling till det nationella registret för fiskevårdsområden - Svenska Fiskekartan – genomförts 
samt start av ett projekt för en e-tjänst för ansökan om förordnande som fisketillsynsperson. 

För att öka kostnadseffektiviteten utför Länsstyrelsen majoriteten av fiskevården i egen regi. 
Under 2022 har fiskevårdsmedel använts bland annat för att åtgärda vandringshinder i 
Tommarpsån, ta fram tillståndsansökningar för fria vandringsvägar i Vramsån och för att 
återskapa funktionella svämplan i Råån. Fiskevårdsmedel används integrerat med andra pengar 
till restaurering av vattendrag för att optimera nyttan av avsatta medel, till exempel inom det 
pågående projekt LIFE CONNECTS. 

4§ p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7§ ärvdabalken 
Om dödsbo äger lantbruksfastighet måste dödsboet avveckla innehavet senast fyra år efter 
utgången av året då dödsfallet inträffade. Regeln ska minska dödsboägandet, eftersom det kan 
leda till att brukande och förvaltning av fastigheter försvåras. 

Två år efter dödfall skickar Länsstyrelsen ut information om reglerna. Kvarstår ägandet efter 
ytterligare ett år utfärdar vi föreläggande. Beaktas inte föreläggandet utfärdas 
vitesföreläggande.  

Under 2022 skickades tio informationsbrev och det utfärdades fyra förelägganden samt tre 
vitesföreläggande. 

1A2 Regionalt livsmedelsstrategiarbete  
I Skåne ansvarar Region Skåne för det sammanhållna arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin Smart mat 2030. Länsstyrelsen deltar i den av Region Skåne brett 
sammansatta styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi. Styrgruppen är det viktigaste forumet 
för Länsstyrelsen i arbetet med att driva mot livsmedelsstrategins mål i samverkan med 
regionen, berörda organisationer och näringsliv. 

Stöd till samarbeten 
Under hösten fick länsstyrelsen en budgetförstärkning på 10 mnkr för stöd till samarbeten 
inom landsbygdsprogrammet. Detta resulterade i en utlysning för samarbetsprojekt med syfte 
att korta kedjan mellan primärproducenter och konsument samt projekt som bidrar till en 
ökad avsättning för lokala produkter. Utlysningen stängde 31 december 2022.   
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För att vända den vikande trenden för ekologiska livsmedel har ett samarbetsprojekt mellan 
Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län inletts. Målgruppen för projektet är 
konsumenter som genom olika insatser ska få kunskap om vad ekologisk produktion innebär 
och vad denna produktionsform kan bidra till i miljömålsarbetet. 

Proteingrödor 
Under 2022 tog Länsstyrelsen initiativ till att samla centrala aktörer för att öka produktionen 
av svenska proteingrödor samt ökad andel livsmedel baserade på skånska proteingrödor. 
Samarbetet har fått namnet Skånebönan och i december presenterades aktörernas gemensamma 
handlingsplan 2022-2024. Samarbetet behöver få politisk förankring och därför presenterades 
handlingsplanen och behoven av långsiktiga förutsättningar för Skånes riksdagsledamöter. 

Hållbar livsmedelsförsörjning 
Inom ramen för det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Tillsammans för ett hållbart 
Skåne, återfinns hållbar livsmedelsförsörjning som ett prioriterat område. Sammanlagt 15 
konkreta åtgärder, med syfte att trygga länets livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med 
de miljömässiga, ekonomiska och sociala grunderna, återfinns på regional nivå.  

Inom Livsmedelsstrategins område ”Regler och villkor” arbetar Länsstyrelsen med att skapa 
tydlighet kring djur- och livsmedelslagstiftning och kontrollbesök samt skapa utveckling och 
miljönytta via stöd inom landsbygdsprogrammet. 

1A9 Målsättningar för hantering av EU-stöd 
Mål och uppdrag, under 2022 års ärendehandläggning av jordbrukarstöd, har varit att i 
december månad vara i fas med årets slututbetalningar.  

Enligt Styrnings- och uppföljningssystemet för jordbrukarstöden (SUSS-JBR) ska minst 95 
procent av ansökningarna om direktstöd för 2022 vara klara för utbetalning inom december 
månad. Vidare rekommenderas det att minst 90 procent av ansökningarna av 
miljöersättningar, ekologiska produktionsformer och kompensationsstöd är klara för 
slututbetalning inom december månad. 

Prioriteringar 
För att nå de högt ställda målen för utbetalning av jordbrukarstöden har Länsstyrelsen, under 
inledningen av året, fått prioritera att färdigställa tidigare års återstående ärendebalanser. Det 
återkravsarbete som genomfördes första halvåret 2021 medförde att en stor del av 2021 års 
slututbetalningar blev senarelagda och fler ärenden än normalt fick hanteras efter årsskiftet 
2021/2022. 

Ett omfattande manuellt merarbete har krävts, för att bibehålla god struktur och ordning i 
handläggningen. De handläggningsmoment som kvarstod, från tidigare år, var komplicerade 
och risken för fel blir därmed större. 

Arbetet med att ta fram prioriteringar och åtgärdsförslag samt följa beslut och 
utbetalningsläge, har varit viktiga gemensamma frågor för länsstyrelserna. Att länsstyrelserna 
agerat gemensamt anses ha varit avgörande för årets resultat. Arbetet har skett i samverkan på 
olika nivåer, där representanter från länsstyrelserna, Jordbruksverket och 
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Näringsdepartementet träffats för att nå en gemensam bild av förutsättningar, behov och 
prioriteringar. 

Måluppfyllelse 
Det totalt sökta stödbeloppet för direktstöden uppgick till 1 310 240 tkr, vilket motsvarar 
19 690 st utbetalningsansökningar. Måluppfyllelsen avseende utbetalningar av direktstöd 
uppgår till 1 292 220 tkr, vilket motsvarar 99 procent av antalet ansökningar och 98,6 procent 
av stödbeloppet. 

Det totalt sökta stödbeloppet för miljöersättningar, ekologiska produktionsformer och 
kompensationsstöd uppgick till 267 150 tkr, vilket motsvarar 8 705 st 
utbetalningsansökningar. Måluppfyllelsen avseende utbetalningar av miljöersättningar, 
ekologiska produktionsformer och kompensationsstöd uppgår till 262 232 tkr, vilket 
motsvarar 93,1 procent av antalet ansökningar och 98,2 procent av det totala stödbeloppet. 

1A10 Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet 
Landsbygdsstöd  
Året har inneburit utmaningar i att utlysa och handlägga ansökningar kopplade till särskilt 
destinerade medel, parallellt med ordinarie handläggning.  

Under senhösten 2021 ändrade Jordbruksverket med kort varsel föreskrifter och 
handläggningsrutiner på grund av revisionskritik från EU (DG-Agri). De uppdaterade 
rutinerna har under 2022 inneburit utökade kontroller och därmed ytterligare arbete, särskilt 
kopplat till redan beslutade, pågående projekt och investeringar.  

Vidare har en kraftsamling gjorts med anledning av den nya programperioden (CAP 2023-
2027). Detta främst i form av ett omfattande arbete med återkoppla på Jordbruksverkets 
samråd och remisser, avseende ny föreskrift och nya handläggningsrutiner i den kommande 
programperioden.   

Tillsammans med utökade kontroller i handläggningen har detta förlängt handläggningstiderna 
för ansökningar inom landsbygdsprogrammet 2022.  

Antalet beslutade ansökningar om stöd är 329 st vilket är betydligt högre i förhållande till 2021 
(274 st). Antalet beslutade ansökningar om utbetalning är 220 st vilket är något högre än 2021 
(206 st). 

Inom havs- och fiskeriprogrammet har ett större antal ansökningar än vanligt handlagts och 
störst fokus har legat på ansökan om utbetalning eftersom den tillgängliga bemyndiganderamen 
överskridits på nationell nivå och många projekt behöver avslutas innan april 2023. 

Antalet ansökningar och handläggningstider i förhållande till målen framgår i avsnittet, ”Övrig 
resultatredovisning” i årsredovisningen.  

Kompetensutveckling 
De genomförda aktiviteterna, i form av rådgivning, kurser, erfarenhetsgrupper och 
studiebesök, förväntas höja kunskapsnivån hos länets landsbygdsföretagare, men även öka 
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effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för de investeringar och övriga insatser som 
beviljats stöd inom landsbygdsprogrammet. 

Ekologisk produktion 
Inom åtgärden ekologisk produktion har EU Organic Day, uppmärksammats med en ekodag, 
där den sviktande marknaden för ekologiska produkter i Sverige stod i fokus. Lärdomar om 
hur man marknadsför ekologiska produkter i Danmark, där efterfrågan på ekologiskt är högre, 
behöver tillvaratas, då trenden i Skåne nu vänt nedåt och andelen ekocertifierad åkerareal i 
Skåne har minskat (se vidare ”Kommentarer – Resultatidikatorer”). 

Den minskade efterfrågan på ekologiska livsmedel förklaras bl.a. med en ökad inflation, vilket 
medför att konsumenten vill lägga mindre pengar på mat. Men även p.g.a att man i Sverige har 
valt att lyfta närproducerad mat som ett bra alternativ till det ekologiska. Detta har lett till att 
många ekoproducenter har valt att gå över till konventionell produktion. Rådgivningen, till de 
befintliga producenterna, fortlöper för att stärka och vässa produktionen ytterligare.  

Ett rikt odlingslandskap 
Inom ramen för Ett rikt odlingslandskap har utbudet hållits brett för att täcka in 
odlingslandskapets varierade natur- och kulturmiljöer. Mest lockar byggnadsvård och kurser 
som vänder sig till intresserade naturvårdare, det kan röra slåtter, naturvårdsbränning, o.s.v. 
Generellt har intresset för kurser varit något vikande under året, vilket kan bero på en fortsatt 
försiktighet efter pandemin. Mer troligt är dock att det är den allmänna oron i samhället, och 
framför allt inom lantbrukssektorn, som påverkar. 

Greppa näringen 
Greppa Näringen ska inspirera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens 
miljö- och klimatpåverkan minskar och lönsamheten förbättras. Rådgivningen bygger till stor 
del på besök ute hos lantbrukarna. När covid-restriktionerna mildrades fanns förhoppningen 
om ett ökat antal gårdsbesök, men tyvärr har omfattningen i stället minskat. Orsaken till detta 
kan bl.a. bero på att antalet lantbruksföretag har minskat med ca 25 procent sen början av 
2000-talet. Vidare finns det idag ett stort flöde av information, vilket gör att många företagare 
väljer att köpa in just den spetskompetens de önskar, när de behöver den. För att vända 
trenden har flera nya rådgivningsalternativ tagits fram och samtidigt genomförs förenklingar 
för genomförandet.  

Nya jobb 
Inom Nya jobb, som har till syfte att öka sysselsättningen på den skånska landsbygden, märks ett 
stort intresse för utbildning inom livsmedelshantering. Kurser inom marknadsföring och 
företagsekonomi har däremot varit svåra att fylla, vilket kan förklaras av den allmänna 
konjunkturen i samhället. Vi fortsätter även efter pandemin att erbjuda kurser både digitalt 
och fysiskt, men märker att det finns en efterfrågan på fysiska kurser, då behovet av att 
nätverka mellan företagen är stort.   

Länsstyrelsen fanns representerad med två montrar på Borgeby fältdagar, där ca 19 100 
besökare och runt 420 utställande företag med personal var på plats. Årets tema var Hur ökar 
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du din lönsamhet i dagens läge?. Länsstyrelsen arrangerade två seminarier på mässan, Vad är 
poängen med proteingrödor? samt Vilda pollinatörer.  

Smart Landsbygd och sociala medier 
Genom tidningen Smart Landsbygd har ca 12 500 skånska landsbygdsföretagare fått inspiration 
och information om de kurser och rådgivningar som arrangeras inom ramen för 
landsbygdsprogrammet. Antalet e-prenumeranter ökade under 2022 med ca 18 procent. En 
annan kanal är vår Facebooksida, Skånsk Landsbygd. Den har till syfte att visa upp vad 
landsbygdsprogrammet kan erbjuda men lyfter även andra aktörer som arbetar med att 
utveckla landsbygden.  

SMS-tjänster används för riktade inbjudningar till olika målgrupper. Vi har möjlighet att ge 
målgruppspecifik information till ca 10 400 mottagare, via bland annat SAM-register och till 
prenumeranter för Smart landsbygd och Landsbygdsnytt. 

Vi arbetar konsekvent med jämställdhetsfrågan i allt från artikelval, bild och citatutrymme, när 
det gäller sociala medier, trycksaker, publikationer, m.m. 

Övrig verksamhet inom området  
Samhället har förväntningar på att landsbygden både ska producera en stor mängd förnybar 
energi, samtidigt som den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka och åkermarkens 
långsiktiga produktionsförmåga värnas. 

Under året har Länsstyrelsen lagt särskilt fokus på avvägning av nyttjandet av åkermark, för 
andra ändamål än för livsmedelsproduktion, t.ex. solcellsparker. I syfte att värna åkermarkens 
långsiktiga produktionsförmåga lägger Länsstyrelsen stort vikt vid att, när det gäller 
prövningen av översikts- och detaljplaner, ha en god dialog med kommunerna.  

1A11 EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
Under 2022 har länsstyrelserna på olika nivåer aktivt medverkat i arbetet med EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik för 2023-2027. På chefsnivå har länsstyrelserna medverkat i 
den strategiska beredningen på Jordbruksverket genom två landsbygdsdirektörer och 
länsstyrelsernas reformledare. Vidare har sju medarbetare från länsstyrelserna arbetat inom de 
tvärfunktionella grupperna i Jordbruksverkets reformarbete. Till det har ytterligare 36 
medarbetare medverkat i olika arbetsgrupper eller uppdrag. 

Länsstyrelsens medarbetare i tvärfunktionella grupper, arbetsgrupper och uppdrag är 
verksamhetsexperter som bidragit med kunskap om genomförandet av dagens jordbrukspolitik 
för att på så sätt hjälpa till att utveckla arbetssätt och metoder för ett effektiv genomförande av 
den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027. 

På årets lantbruksmässa på Elmia, Jönköping, hade Jordbruksverket och länsstyrelserna en 
gemensam monter för att möta lantbrukare och andra stödsökande tillsammans inför 
införandet av den nya politiken.  

Länsstyrelserna har även deltagit i Jordbruksverkets arbete med att skapa ett effektivare 
målstyrningssystem för den strategiska planen. Länsstyrelserna har ingått i både styrgruppen 
och i flera arbetsgrupper under framtagandet. Under slutet av året har länsstyrelserna gjort ett 
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eget arbete för att bemanna upp med kompetens på olika nivåer inom den nya 
målstyrningsprocessen.  

För att skapa samsyn och förbereda alla länsstyrelserna på den gemensamma jordbrukspolitiken 
2023 – 2027 har den återkommit regelbundet på länsstyrelsens nätverksträffar för 
landsbygdsdirektörer. Nätverket har arbetat för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för länsstyrelserna inför införandet. Det gemensamma arbetet skapar även förutsättningar för 
bra service till lantbrukarna inför 2023. 

1D6 Ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
Länsstyrelsen har ersatt 40 yrkesfiskare med 1,8 mnkr för skador orsakade av säl. 
Länsstyrelsen har även fått en tilldelning om 48 491 kronor att fördela till ansökningar för 
hanteringskostnad av gråsälar som skjutits. Inga ansökningar har kommit in.  

För tillsyn av fiskeregler har Länsstyrelsen vidareutbildat 44 st fisketillsynspersoner under 
2022 samt nyutbildat 24 st fisketillsynspersoner. Länsstyrelsen har under året samverkat med 
Havs- och vattenmyndigheten landningskontroll. En satsning på kontroll av ålfiske har 
resulterat ett 10-tal beslag av olagliga ålredskap. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att resultatet inom berörda ansvarsområden kan kategoriseras som gott 
och svarar väl upp mot de regeringsuppdrag som tilldelats myndigheten. Måluppfyllelsen är 
generellt god och där det återstår insatser för att nå målen är dessa identifierade och åtgärder 
vidtagna. 

Verksamheten har under 2022 återgått till ett mer normalt läge efter pandemin. Under året 
har många insatser genomförts, i syfte att öka de skånska landsbygdsföretagens 
konkurrenskraft. Detta, i kombination med nämnda företags drivkraft och vilja att förändra, 
har bidragit till att utveckla den skånska landsbygden. 

Några trender är tydliga inom de skånska areella näringarna. Det vikande intresset för 
ekologiska produkter har inneburit att många lantbrukare återgått till traditionell odling. 
Samtidigt fortsätter efterfrågan på närproducerade livsmedel att öka, till exempel hos 
offentliga aktörer, i ett allt tydligare beredskapsperspektiv. De bistra ekonomiska tiderna har 
påverkat lantbruket. Året som gått har varit lönsamt på många sätt, med bättre avkastning än 
vanligt. Men osäkerheten är stor. Detta visar sig i en fortsatt avvaktande inställning till 
investeringar. Gällande fiskenäringen är trenden fortsatt negativ för länets yrkesfiskare men 
positiv för landbaserade vattenbruksanläggningar.   
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Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p12 Folkhälsa Länsstyrelseinstruktion 

3§ p13 Jämställdhet Länsstyrelseinstruktion 

3§ p14 Integration Länsstyrelseinstruktion 

1A12 Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering Regleringsbrev 

1C6 Återfallsförebyggande insatser våld i nära relationer Regleringsbrev 

3B17 Anvisningsmodell för ensamkommande barn och anvisning av nyanlända Regleringsbrev 

3C7 Länsstrategier för jämställdhet Regleringsbrev 

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

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

• Samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel (ANDTS) i länet. Länsstyrelserna har även ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol 
och tobak. 
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• Samordna och ge stöd inom jämställdhetsområdet genom att kartlägga och följa 
utvecklingen av jämställdhet i länet. 

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

• Samverka och samordna arbetet med mänskliga rättigheter inklusive stöd till andra aktörer 
som arbetar med mänskliga rättigheter inom områdena barnets rättigheter och 
barnkonventionen, funktionshinder, nationella minoriteter och minoritetsspråk samt rasism 
i arbetslivet.  

• Samordna och samverka när det gäller att driva och delta i planering, organisering, 
genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. 

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

Följande punkter sammanfattar målen inom verksamhetsområdet. 

• Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

• Målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk. 

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

• Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 

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

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

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

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

verksamheten omfattar även brottsförebyggande arbete. 
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Verksamhetens resultat 
Bedömningsgrunder 

Nyckeltal: Folkhälsa, Jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) År 2022 År 2021 År 2020 

Antal årsarbetskrafter totalt 41,5 42,6 46,1 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 33,2 32,1 32,7 

Antal årsarbetskrafter män 8,3 10,5 13,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 452 400 390 

Antal beslutade ärenden 255 387 346 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 0 0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 59 681 58 883 62 403 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 24 807 25 167 31 349 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP och ärendehandläggningssystemet Platina. 

Kommentar till tabellen nyckeltal 
Det finns inga större förändringar jämfört med tidigare år. Skillnaden mellan inkomna och 
upprättade ärenden och beslutade ärenden utgörs till stor del av drygt 150 ärenden inom 
tillsyn inom alkohol och tobak. Länsstyrelsen öppnar och stänger varje år fyra ärenden per 
kommun där vi diarieför handlingar som kommunerna enligt lag ska skicka till länsstyrelsen för 
kännedom. Ärendena stängdes inte förrän i mitten av januari 2023. 

Resultatredovisning 
Redovisningen är strukturerad utifrån länsstyrelsens uppgifter och uppdrag.  

3§ p12 Folkhälsa 
Länsstyrelsen har under året fortsatt utvecklingen av ett samlat stöd till Skånes kommuner för 
trygga och goda uppväxtvillkor, ett arbete som inbegriper flera olika sakområden inom social 
hållbarhet. Arbetet utgår ifrån en lägesbild för varje kommun i Skåne med statistik avseende 14 
uppväxtvillkor som har ett evidensbaserat samband med barns framtida risk att drabbas av 
missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, våld och ofullständig skolgång. Lägesbilden 
uppdaterades och lanserades i början av 2022. Arbetet har bidragit till regionala och lokala 
satsningar med fokus på tidiga främjande insatser i de skånska kommunerna. Till exempel så 
har Region Skåne och Skånes kommuner grundat val av kommuner för implementering av 
Växa tryggt på resultatet i lägesbilden. 

Länsstyrelsen har genomfört fördjupat stöd i det förvaltningsövergripande främjande och 
förebyggande arbetet till två skånska kommuner. Stödet har resulterat i att en av kommunerna 
har infört en årlig budget för de utmaningar som synliggörs i lägesbilden. Budgeten för 2022 
har bland annat resulterat i en medborgarbudget med fokus på insatser mot unga tjejers ohälsa 
och otrygghet. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har med hjälp av Länsstyrelsen 
kompetensutvecklat sig kring de utmaningar de står inför vad gäller barn och ungas 
uppväxtvillkor. I den andra kommunen har stödet resulterat i att en struktur för det 
förvaltningsövergripande arbetet med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor har införts.  
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Skåne tillsammans mot narkotika 
Skåne tillsammans mot narkotika är en samverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, 
Polismyndigheten, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Skånes Kommuner och 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Under perioden 2021 - 2023 utvecklar vi 
gemensamt det förebyggande och tillgänglighetsbegränsande arbetet inom fyra områden: 
minskat inflöde av narkotika, öppna drogscener, tidig upptäckt och unga vuxna. Internt sker 
arbetet som en samverkan mellan ANDTS och det brottsförebyggande området. De fyra 
arbetsgrupperna har under året arbetat på utifrån framtagna aktivitetsplaner. Under 2022 har 
t.ex. arbetsgruppen för minskat inflöde tagit fram och lanserat en digital utbildning riktad mot 
transportföretagen och sex kommuner med respektive lokalpolisområde har, med stöd från 
arbetsgruppen öppna drogscener, påbörjat sitt arbete mot narkotikaförsäljning på offentlig 
plats.  

Effektiv samordning mellan myndigheter 
Länsstyrelsen Skåne deltar som ett av fem län i ett pilotprojekt som leds av den nationella 
samordnaren för Agenda 2030. Piloten handlar om att stärka det främjande arbetet för barn 
och unga genom effektivare samordning av nationella myndigheter. Under året har vi bidragit 
till en behovsinventering med utvalda kommuner och efter kommunernas önskemål har 
projektet tagit fram en samverkansmodell för nationella och regionala myndigheter. Modellen 
ska prövas under 2023.  

3§ p13 Jämställdhet 
Länsstyrelsen Skånes arbete med jämställdhet har genomförts inom ramen för länsstrategin för 
Ett jämställt skåne som rapporteras under 3C7 och 9a. Det regionala uppdraget rörande mäns 
våld mot kvinnor rapporteras i särskild ordning. Här kan kort nämnas att vi har tecknat en 
samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Region Skåne och 
Skånes kommuner för att arbeta för ett länsövergripande Resurscentrum.  

Rätt att försvara 
På nationell nivå har Skåne ingått i den verkställande gruppen för regleringsbrevsuppdrag C8 
Rätt att försvara som redovisas av Länsstyrelsen Kronoberg. Sakkunnig har varit nationell 
samordnare för jämställdhetsnätverket under året där vi arbetat i nära samarbete med 
Jämställdhetsmyndigheten för att främja ett sammanhållet genomförande av 
jämställdhetspolitiken. Vi har verkat för en stärkt samordning och strategisk utveckling mellan 
uppdragen att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och jämställdhetsintegrering. Vi 
har identifierat gemensamma behov utifrån uppföljningen av länsstrategierna avseende 
styrning, uppdragets utformning och resurssättning.  

Samordning av uppdrag 
Samverkan har också underlättat övergripande planering och praktiskt genomförande av 
uppdragen både inom länsstyrelserna och mellan myndigheterna. Ett exempel är stödet till JIM 
och JIHU. Samverkan sker genom dialog, erfarenhets- och informationsutbyte på handläggar-, 
chefs- och myndighetschefsnivå och skapar ett lärande över myndighetsgränserna som bidrar 
till ett bättre genomförande av jämställdhetspolitiken.  
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3§ p14 Integration 
Länsstyrelsens arbete har präglats av flyktingsituationen från Ukraina, vilket har ökat behovet 
av samverkan mellan aktörer i länet. Länsstyrelsen har verkat för stärkt beredskap och dialog 
kring mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet. Länsstyrelsen har även genomfört dialogmöten med kommuner och 
regionala civilsamhällesorganisationer kring konsekvenser och tillämpning av EU:s 
massflyktsdirektiv.  

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Samverkan med berörda myndigheter sker kontinuerligt och fungerar väl. Länsstyrelsen har 
bjudit in kommunerna till regelbundna dialogmöten för att dela information och ge 
kommunerna möjlighet att ställa frågor till ansvariga myndigheter. Länsstyrelsen har 
sammankallat ett Integrationsråd med kommunrepresentanter som träffats regelbundet för att 
identifiera gemensamma utmaningar som behöver lösas. Fokus har varit arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning för nyanlända. För att sprida goda exempel har Länsstyrelsen följt upp 
arbetet med en inspirationsdag om utrikesföddas kvinnors etablering på arbetsmarknaden.  

Seminarieserien Arena Etablering har bidragit till aktuell kunskapsspridning om psykisk hälsa, 
digital delaktighet, idrott och integration samt civilsamhällets roll vid kriser för anställda inom 
kommuner, myndigheter och idéburna organisationer.  

Kapacitet och beredskap 
Den statsbidragsfinansierade verksamheten har bidragit till att utveckla former för samverkan 
som stärkt kommuners beredskap och kapacitet avseende flyktingmottagandet. Den har också 
gett en god geografisk spridning och ökad tillgång till insatser för asylsökande och nyanlända. 
Inom civilsamhället är engagemanget fortsatt stort för dessa målgrupper. Partnerskapet med 
idéburen sektor kring samordning av integrationsinsatser har bidragit till att underlätta för 
dialog och samarbete.  

Föräldraskapsstöd 
Hos kommunerna märks ett ökat intresse av samverkan med civilsamhället, vilket genererat 
ett högt söktryck på medlen. Länsstyrelsen har särskilt uppmärksammat hur stödet till 
nyanlända familjer kan utvecklas och genomfört en kartläggning som bidragit till ökad kunskap 
om föräldraskapsstöd till nyanlända. Länsstyrelsen har även genomfört ett antal tematiska 
erfarenhetsutbyten som inspiration till fortsatt arbete inom ramen för Länsstyrelsens 
statsbidrag.  

Kommunanvisningar 
Länsstyrelsen följer Migrationsverkets fördelningsmodell för länstal avseende 
kommunanvisningar av nyanlända. Ingen kommun har meddelat några formella synpunkter på 
fördelningen varför Länsstyrelsen beslutat om kommuntal 2023 i enlighet med föreslagna 
nivåer. Inga omfördelningar har skett i länet avseende andelstal för mottagandet av 
ensamkommande barn eller fördelningstalen för anvisade personer som omfattas av 
massflyktsdirektivet.  
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Samhällsorientering 
Inom ramen för EU-projektet REGIN har Länsstyrelsen genom Partnerskap Skåne tagit fram 
fördjupade metoder för samhällsorientering med fokus på psykisk hälsa och föräldraskapsstöd 
som visar goda resultat. Länsstyrelsen har under året arbetat med implementering, uppföljning 
och spridning av resultaten. Länsstyrelsen har även medverkat i Horizon 2020-projektet 
FOCUS, där en av slutprodukterna var en guide till dynamisk integration där flera delar av 
arbetet i Partnerskap Skåne lyftes som goda exempel. 

1A12 Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering 
Ett mål inom verksamheten mänskliga rättigheter är att utgöra ett regionalt stöd i 
kunskapsspridning, lärande och erfarenhetsutbyte om mänskliga rättigheter. Aktiviteter under 
målet är att sammankalla nätverk och forum för regionalt lärande och erfarenhetsutbyte om 
mänskliga rättigheter, nationella minoriteters rättigheter och barnrätt. I 
Kompetensplattformen för mänskliga rättigheter i Skåne har årets två träffar samlat ett 50 
deltagare från offentliga aktörer och civilsamhället. Föreläsare har berättat om studier, 
kartläggningar och tillämpningsmodeller i arbete med jämlikhetsintegrering. Deltagarna vill 
lära mer om former för strategiskt arbete som ger framgång i det människorättsbaserade 
arbetet. 

Stora Likarättsdagarna i Skåne 
Vi har samverkat med Region Skåne kring deras Stora Likarättsdagar. Omkring 600 deltagare, 
främst yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fick fördjupade kunskaper om 
diskrimineringsskyddet och hur det kan inkluderas i vardagen. Länsstyrelsen ansvarade för 
fördjupningsspår om mänskliga rättigheter och arbetet mot rasism samt om psykiskt och fysiskt 
funktionshinder.  

MR-konferens i samverkan 
Vidare har vi bidragit till genomförande av länsstyrelsernas, Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) och Uppsala universitets fyra MR-konferenser i samverkan. Deltagarna har 
fått veta mer om det nationella MR-arbetet och tagit del av exempel från kommuner och 
regioner. I Skåne presenterades bland annat Kompetensplattformen för mänskliga rättigheter i 
Skåne. 

Ett annat mål inom verksamheten är att bidra till utveckling av det länsstyrelsegemensamma 
arbetet. Vi har deltagit i analysgrupp, arbetsgrupp struktur, länsstyrelsernas Agenda 2030 
arbetsutskott, storstadsgruppen rasism i arbetslivet och regionala MR-konferenser i 
samverkan.  

1C6 Återfallsförebyggande insatser våld i nära relationer 
Länsstyrelsen Skåne har informerat samtliga kommuner om den nya lagstiftningen och om hur 
de kan förbereda sina verksamheter liksom om telefonlinjen Välj att sluta. För att ge verktyg 
till att bemöta, motivera och förändra våldsamt beteende hos målgruppen har Länsstyrelsen 
Skåne upphandlat behandlingsmetoden Samtal om våld. Det är en utbildning på sammanlagt 
fem dagar genom vilken 14 kommuner och en kvinnojour fått ökad kompetens att arbeta med 
våldsutövare.  
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Yrkesverksamma som möter våldsutövare 
Vi bjuder även in till nätverksmöten för yrkesverksamma som möter våldsutövare för att 
möjliggöra erfarenhetsutbyte och ge kompetensstöd samt att få bättre kännedom om 
kommunernas behov och förutsättningar. Behoven av kompetensutveckling i effektiva 
behandlingsmetoder är stor liksom frågan om hur kommunerna kan bli bättre på att nå 
målgruppen och motivera till att ta emot stöd och behandling. Många kommuner organiserar 
sig nu för att förstärka eller påbörja arbeta med insatser till våldsutövare. 
Utbildningssatsningen kommer att fortsätta under 2023. 

Länsstyrelsen medverkar i utvecklandet av metoden Intimate partner violence intervention 
(IPVI) i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten Region Syd samt Kriminalvården 
Region Syd. Vi bidrar även till Malmö Universitets följeforskning och effektutvärdering av 
metoden.  

3B17 Anvisningsmodell för ensamkommande barn och anvisning av nyanlända 
Den nationella bosättningsgruppen inom länsstyrelsernas integrationsnätverk har representerat 
länsstyrelserna i Migrationsverkets samråd kring fördelningsmodellen av länstal och bidragit till 
utvecklingen av modellen. En särskild arbetsgrupp bestående av Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, SKR och länsstyrelserna har löpande under året haft dialog om länstal, 
kommuntal och årsplaneringar. Länsstyrelserna har tillsammans med SKR även medverkat i 
Migrationsverkets samrådsprocess gällande översyn av fördelningsmodellen avseende 
asylsökande ensamkommande barn.  

För mer information om detta, se redovisning av regleringsbrevsuppdragen 3B18 och 3B19 
som rapporteras i särskild ordning. 

3C7 Länsstrategier för jämställdhet 
Arbetet med länsstrategin Ett jämställt Skåne har under året fokuserat på ekonomisk 
jämställdhet och öka kunskapen om sambandet mellan jämställdhet och våldsförebyggande 
arbete. Vi hade en 8-mars konferens, på temat ”betalt och obetalt arbete” som nådde 200 
yrkesverksamma. Vi har stöttat kommunerna i arbetet för heltidstjänster och fortsatt vårt 
arbete med aktiva åtgärder utifrån rapporten Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga på 
kommunernas efterfrågan.  

Unga flickors otrygghet och hälsa 
Fler kommuner och organisationer har fått kunskap om sambandet mellan jämställdhet och 
våldsförebyggande arbetet där vi gett ett fördjupat stöd till utvalda kommuner som prioriterat 
frågor kring unga flickors otrygghet och ohälsa. Det och sambandet mellan hur vuxna delar 
omsorgsarbetet och unga killars attityder till jämställdhet har också varit uppskattade och 
efterfrågade teman på nätverksträffarna för anslutna till Ett Jämställt Skåne  

Strukturerat erfarenhetsutbyte 
Länsstyrelsen Skåne har bjudit in myndigheter och universitet/högskolor på regional nivå till 
strukturerat erfarenhetsutbyte vid tre nätverksträffar. 16 myndigheter och universitet har i 
samverkan fokuserat på erfarenhetsutbyte kring våld i nära relationer som arbetsgivarfråga, 
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ekonomiskt våld, utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden samt 
jämställdhetsutmaningar utifrån uppdrag kopplade till kriget i Ukraina.  

Länsstyrelsen Skåne har under året initierat ett länsstyrelseövergripande arbete för att jämföra 
arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerade yrkeskategorier i 230 kommuner och 
regioner som kommer vara klart under nästa år. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inom områdena folkhälsa, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och integration har utvecklats positivt under året och att det samlade resultatet är 
gott. Nedan motiverar vi detta kort.  

Vår satsning på ett samlat stöd för trygga och goda uppväxtvillkor har fortsatt att tas väl emot i 
kommunerna och har även bidrag till att stärka den regionala samverkan. Det är viktigt att 
Länsstyrelsernas nya uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella 
folkhälsopolitiken permanentas för fortsatt utveckling av det regionala arbetet. Vi har börjat 
kunna se effekter av stödet i de kommuner som vi ger ett fördjupat stöd. Pilotprojektet 
tillsammans med den nationella samordnaren för Agenda 2030, om effektivare samordning av 
nationella myndigheter i det främjande arbetet för barn och unga, passar väl in i det arbete vi 
gör i Skåne och kan ge intressanta resultat under kommande år.  

Jämställdhetsarbetet har utvecklats positivt genom att länsstyrelsen har kunnat utgöra en länk 
mellan nationell, regional och lokal nivå. Nationell styrning genom uppdrag om länsstrategier, 
JIM och jämställdhetsintegrering av krisledning har lett till större genomslag på regional nivå. 
En annan bidragande faktor är den nationella länsstyrelsesamordningen och samarbete med 
Jämställdhetsmyndigheten samt resurser kopplade till uppdragen. Erfarenhetsutbyte mellan 
myndigheter och kommuner i Skåne har bidragit till ett mer effektivt arbete inom respektive 
organisation.  

Inom området mänskliga rättigheter har vi bidragit till ökad kunskap och inspiration för 
utveckling av arbetet i olika verksamheter i länet genom bland annat kompetensplattformen. 
Gensvaret för att delta i insatserna som har erbjudits har varit stort. Vi har arbetat aktivt med 
samverkan mellan våra rättighetsuppdrag och jämställdhet. En annan framgångsfaktor är att 
uppföljningen av jämställdhet och mänskliga rättigheter sker i ordinarie system. 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetens integrationsarbete har löpt på enligt planering trots 
stor påverkan utifrån arbetet med skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Länsstyrelsens 
roll som samordnande aktör har varit betydelsefull där våra samverkansinitiativ med 
kommuner, idéburen sektor, myndigheter och övriga aktörer har setts som positivt. 
Länsstyrelsen bedömer att kommunerna har kapacitet och beredskap för mottagandet av 
nyanlända. Den statsbidragsfinansierade verksamheten har bidragit till att utveckla och stärka 
insatser för asylsökande och nyanlända.  

  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
111 

 
 

  

 

Övrig redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

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

3 kap. 1 och 2§§ förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

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

Avsnittet innehåller information som Länsstyrelsen bedömer är av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt uppgifter enligt 3 kap. 1 och 2§§ i samma förordning. 

Information av väsentlig betydelse 
Länsstyrelsens arbete med covid-19 
Under 2022 har Länsstyrelsen Skåne fortsatt arbeta utifrån regeringsuppdraget om testning och 
vaccination mot covid-19. Uppdraget genomfördes i samverkan med Region Skåne. 
Länsstyrelsen Skåne bistod med en samordnande roll där vi förde samman kommuner, 
idéburna organisationer med flera för att rikta insatserna rätt men också för att sprida 
information om och i samband med insatserna.  

En stor del av Länsstyrelsens arbete rörande främjandet av ökad vaccinationsgrad har varit att 
samordna platser för vaccinationer. Arbetet med att på plats kunna erbjuda vaccinationer och 
information har lett till ett intensivt samarbete med Region Skåne som pågått under hela 2022. 
Vaccinationsbussen med mobila vaccinationsteam från Skånes sjukhus har besökt platser där 
vaccinationsnivån är låg. Länsstyrelsen har planerat besöken, ordnat med nödvändiga tillstånd 
och erbjudit information på olika språk genom att samhälls- och hälsokommunikatörer har 
funnits på plats. Genom det goda aktörsgemensamma samarbetet uppnåddes mycket goda 
resultat. 

Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen 
Under januari och första veckan av februari 2022 var smittspridningen i samhället fortsatt stor. 
Länsstyrelsen Skåne prioriterade därför information till och dialog med anordnare av allmänna 
och privata sammankomster/offentliga tillställningar samt verksamhetsutövare inom handel 
och sport. Syfte var att tydliggöra att restriktionerna fortfarande gäller och att åtgärder 
genomförs för att hålla nere smittspridningen.  

Fälttillsyn genomfördes på större handelsplatser som tidigare fått informationsutskick för att 
följa upp efterlevnaden. Det gjordes också informationsinsatser i länets mindre orter. I 
distanstillsynen låg fokus i första hand på gymanläggningar, allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. 

I mitten av vecka 6 2022 upphörde de dittills gällande restriktionerna, därefter har 
Länsstyrelsen Skåne inte bedrivit någon aktiv tillsyn avseende restriktioner kopplade till den 
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tillfälliga Covid-19 lagen. Länsstyrelsen fortsatte dock att ha beredskap genom 
omvärldsbevakning för att vara förberedda vid en eventuell återstart. Arbetet fortsatte med att 
svara på remisser, delta i samverkan, ha fortsatt telefon och e-post bevakning samt med 
Facebookinlägg för information och rådgivning vid behov. Även en utvärdering av 
tillsynsuppdraget påbörjades. 

Länsstyrelsens informationsinsatser och formella tillsyn har fått positiv återkoppling och varit 
uppskattad. Många verksamhetsutövare har uttryckt att Länsstyrelsen varit ett viktigt stöd i 
arbetet med restriktionerna. 

Länsstyrelsens arbete till följd av kriget i Ukraina 
Den 24 februari gick Länsstyrelsen Skåne upp i stabsläge och aktiverade 
krisledningsorganisationen. Staben har fyllt en viktig funktion för att hantera regeringsuppdrag 
och andra parallella händelser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 

Under våren 2022 konstaterades en efterhand minskad påverkan varför myndigheten i mitten 
av april gick ner i en lägre grad av stabsläge. Krisledningsorganisationen avvecklades den 31 
maj med en successiv nedtrappning samt överlämning av uppdrag och uppgifter till den 
ordinarie verksamheten. Länsstyrelsen Skåne har emellertid hög beredskap att skyndsamt 
återaktivera krisledningsorganisationen vid ett ytterligare försämrat säkerhetsläge. 

I stabsorganisationen bedrevs samordning och regional samverkan med huvudsaklig inriktning 
den befarade flyktingvågen i främst två linjer; dels att skapa förmåga att ta emot anländande 
flyktingar med förmåga att transitera vidare från ankomstkommuner, dels hitta boenden och 
skapa ett strukturerat flöde till Migrationsverkets kontor. Samverkan skedde också med 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Samverkansmöten 
Med anledning av invasionen initierade länsledningen flera olika samverkanskonstellationer på 
ledningsnivå. Särskilda kommunledningsmöten genomfördes från den 1 mars och fram till 
sommaren med särskilt fokus på flyktingsituationen. Vid dessa samverkansmöten deltog även 
Migrationsverket, Försvarsmakten, Tullverket samt Polisregion syd. Även Region Skåne och 
Sydsvenska industri- och handelskammaren ingick i denna ledningssamverkan. 

Samverkansmöten med fokus på kriget i Ukraina genomfördes också vid fem tillfällen med 
ledningarna för statliga myndigheter i länet.  

Regionala rådet anpassade sin inriktning utifrån rådande säkerhetsläge och genomförde två 
möten under året. 

Invasionen av Ukraina har tydliggjort vikten av påskynda förmågeutvecklingen i linje med den 
gemensamma handlingsplan som finns inom den södra militärregionen. Planen har reviderats 
och ett spår med särskilda prioriteringar har tillkommit. Under året har Länsstyrelsen med 
länets kommuner och regionen utvecklat en ny regional handlingsplan för civil beredskap. 
Målsättningen är att handlingsplanen ska färdigställas i början av 2023 som en viktig del i 
främjandet av en enhetlig planering i Skåne. 
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Den redan innan krigets utbrott pågående energikrisen förvärrades ytterligare som följd av 
krigets påverkan på Europas energiförsörjningsförmåga. Myndighetens ledning beslöt under 
tidig höst att betrakta energisituationen som en särskild händelse och en stab har etablerats för 
hantering av uppgifter och uppdrag kopplade till energiutmaningen. Ett särskilt 
kommunledningsmöte med inriktning på frågeställningar rörande energi genomfördes. I 
samverkan med Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Region Skåne kallades företrädare 
för företagsbranscher till ett särskilt informationsmöte i oktober. 
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Sammanställningarna är gjorda enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. 

Belopp angivna i tkr. 

Sammanställning väsentliga övriga uppgifter År 
2022 

År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 

Beviljad Låneram i Riksgälden 11 000 13 900 14 500 13 000 15 000 

Utnyttjad Låneram i Riksgälden 8 118 3 459 5 071 6 091 9 502 

Beviljad Räntekontokredit i Riksgälden 17 000 17 000 17 000 16 300 21 000 

Utnyttjad Räntekontokredit i Riksgälden 0 0 0 0 0 

Ränteintäkter Räntekonto 1 241 0 0 76 61 

Räntekostnader Räntekonto 0 0 0 0 0 

Budget Avgiftsintäkter som disponeras 29 885 20 700 18 720 29 770 22 030 

Utfall mot budget Avgiftsintäkter som disponeras 19 419 29 353 28 372 17 548 19 108 

Utfall enligt resultaträkning Avgiftsintäkter som 
disponeras 43 108 38 405 33 970 30 788 33 650 

Budget Avgiftsintäkter som inte disponeras 32 750 32 600 31 500 29 725 26 075 

Utfall Avgiftsintäkter som inte disponeras 42 226 34 596 32 166 31 346 31 726 

Antal årsarbetskrafter1) 590 598 527 493 490 

Medeltal anställda2) 621 636 568 546 535 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 170 1 062 1 075 1 044 1 035 

Årets kapitalförändring 3 968 -25 566 -30 377 -4 110 6 406 

Balanserad kapitalförändring 84 937 110 503 140 880 144 990 138 584 
1) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid 
divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid 1 710 timmar. 
2) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet 
om 100 procent. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar 
under anställningsperioden. 

 

Sammanställning väsentliga uppgifter 
anslagskredit 

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 

Beviljad Anslagskredit: Utgiftsområde 01 Rikets 
styrelse 01 05 001 010 Länsstyrelserna m.m., 
Skåne län  10 424 10 181 8 508 8 554 8 446 

Utnyttjad Anslagskredit: Utgiftsområde 01 Rikets 
styrelse 01 05 001 010 Länsstyrelserna m.m., 
Skåne län  0 0 0 0 0 

Beviljad Anslagskredit: Utgiftsområde 19 
Regional utveckling 19 01 001 010, Skåne län  5 5 32 95 95 

Utnyttjad Anslagskredit: Utgiftsområde 19 
Regional utveckling 19 01 001 010, Skåne län  0 0 0 0 0 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 
anslagssparande 

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 

Summa anslagssparande: Utgiftsområde 01 
Rikets styrelse 01 05 001 010 Länsstyrelserna 
m.m., Skåne län 9 736 9 651 1 195 393 4 070 

Summa anslagssparande: Utgiftsområde 19 
Regional utveckling 19 01 001 010, Skåne län 28 15 68 0 0 

Sammanställning väsentliga uppgifter 
tilldelade bemyndigande/åtaganden inom 
bemyndigande 

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 

Tilldelade bemyndigande: Utgiftsområde 19 
Regional utveckling 19 01 001 010, Skåne län 0 0 1 400 2 000 2 000 

Åtaganden inom bemyndigande: Utgiftsområde 
19 Regional utveckling 19 01 001 010, Skåne län 0 0 0 429 427 

Kommentar till tabellerna sammanställning över väsentliga uppgifter 
Vi ser störst variationer mellan åren avseende avgiftsintäkter, både som disponeras och som 
inte disponeras. Minskningen av avgifter som disponeras bygger till stor del på ett 
resurssamverkansprojekt som under året flyttades till annan länsstyrelse. Ökningen av avgifter 
som ej disponeras bygger på en ökning av sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen.   

Avgiftsbelagd verksamhet 
Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Tabellerna i avsnittet visar intäkter, kostnader och utfall 
för länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den indelningen för återrapportering som 
framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i regleringsbrevet. 

Belopp angivna i tkr. 
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Avgifter – Offentligrättsliga avgifter 

Avgifter – Uppdragsverksamhet 
Verksamhet År 

2020: 
Ack. 

 utfall 

År 2021: 
Utfall 

intäkter 

År 
2021: 
Utfall 
kost-

nader 

År 
2021: 
Netto 
utfall 

År 
2022: 

Budget 
intäkter 

År 2022: 
Utfall 

intäkter 

År 2022 
Budget 

kost-
nader 

År 
2022: 
Utfall 
kost-

nader 

År 2022: 
Netto 

budget 

År 
2022: 
Netto 
utfall 

År 
2022: 
Ack. 
utfall 

Resurssamordning 5 310 21 582 18 375 3 206 22 000 9 925 24 000 16 596 -2 000 -6 672 1 845 

Övrig uppdrags-
verksamhet -2 046 4 599 3 705 895 4 500 5 050 4 000 3 002 500 2 047 897 

Summa avgift 
uppdrags-
verksamhet 3 265 26 181 22 080 4 101 26 500 14 974 28 000 19 599 -1 500 -4 624 2 741 

Kommentar till tabeller avgiftsbelagd verksamhet 
Kostnaderna för verksamheten Djur och lantbruk är högre än intäkterna. Detta beror på att: 

1) Vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket tillåter
bara debitering motsvarande en person

2) Att kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har många
bomkörningar.

3) När vi hanterar ärenden där djur saknar ägare finns ingen part att debitera.

4) Vissa djurägare har svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar kundförluster.

Resurssamordningen minskade kraftigt i jämförelse med 2021. Detta har bland annat sin 
förklaring i att ett resurssamordningprojekt under året flyttat till annan länsstyrelse. Detta 
påverkar intäkten med ca 4,4 mnkr.  

Verksamhet År 
2020: 
Ack. 

 utfall 

År 
2021: 
Utfall 

intäkter 

År 
2021: 
Utfall 

kostna
der 

År 
2021: 
Netto 
utfall 

År 
2022: 

Budget 
intäkter 

År 
2022: 
Utfall 

intäkter 

År 2022: 
Budget 

kostnade
r 

År 2022: 
Utfall 

kostnad
er 

År 
2022: 
Netto 

budget 

År 
2022: 
Netto 
utfall 

År 2022: 
Ack. 
utfall 

Registreringsavgift 
för jaktområden 158 2 0 2 10 0 10 3 0 -3 157 

Djur och lantbruk 
(avgift för extra 
kontroller m.m.) -8 948 1 808 2 789 -981 2 000 1 946 3 000 2 692 -1 000 -746 -10 675

Delgivning 198 178 1 177 175 246 175 0 0 246 622 

Övrig 
offentligrättslig 
verksamhet 319 1 183 1 442 -258 1 200 2 229 1 200 1 246 0 983 1 044 

Summa 
offentligrättsliga 
avgifter -8 273 3 172 4 231 -1 060 3 385 4 422 4 385 3 941 -1 000 480 -8 852
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Året i siffror 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

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

2 kap. 4§ förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av statistik enligt VÄS m.m. Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D. 
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Tabell A – Verksamhetskostnader 2020–2022 
Belopp angivna i tkr. 

Verksamhetsområde År 2022 År 2021 År 2020 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 20 663 29 432 19 182 

201 Allmänna val 12 193 1 456 953 

25 Trafikföreskrifter 1 817 1 839 1 987 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 37 537 32 843 33 508 

30 Regional tillväxt 10 077 24 221 9 056 

34 Infrastrukturplanering 2 085 2 027 2 340 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 18 936 18 204 16 073 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 9 247 14 841 14 484 

42 Energi och klimat 14 876 10 336 12 874 

43 Kulturmiljö 11 646 11 777 11 136 

45 Samhällsskydd och beredskap 36 966 32 763 24 336 

46 Civilområde 0 0 0 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 20 182 19 607 18 769 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 134 978 102 795 79 401 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 11 060 8 098 9 189 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 19 604 22 283 20 073 

54 Mineralfyndigheter 0 0 1 

55 Miljöfarlig verksamhet 24 560 22 090 20 062 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 4 922 3 693 3 448 

57 Förorenade områden, efterbehandling 10 423 7 021 5 560 

58 Restaurering 9 290 7 180 4 581 

60 Lantbruk och landsbygd 65 295 58 444 57 566 

62 Fiske 5 564 4 294 9 805 

70 Folkhälsa 9 923 8 355 7 974 

80 Jämställdhet  12 622 11 218 5 846 

81 Nationella minoriteter 90 281 61 

82 Mänskliga rättigheter 4 303 3 664 3 191 

85 Integration 19 175 23 437 31 222 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 31 135 29 487 27 367 

11 Administration och intern service 124 116 111 283 106 244 

99 Resurssamverkan 2) 9 452 15 642 13 270 

20-85 Summa produktion 528 032 482 202 422 678 

10-85 Summa verksamhetskostnad exkl. resurssamverkan 683 283 622 972 556 290 

10-99 Total verksamhetskostnad3) 692 735 638 615 569 560 
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1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m 
2018. 
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2020–2022 
Verksamhetskostnaderna ökar med ca 54 mnkr.  

Merparten av ökningen återfinns inom VÄS 51 - Skydd av områden och arter, förvaltning och 
skötsel av skyddade områden, vilket är en spegling av de satsningar inom miljöpolitiken 2021-
2022. VÄS 11 – Administration och intern service ökar också relativt mycket. Detta beror 
främst på ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för länsstyrelsegemensam förvaltning 
och IT. För ytterligare information, se kommentarer under respektive verksamhetsområde. 
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Tabell B1, B2 - Verksamhetskostnader och myndighetsgemensam 
verksamhet 
Belopp angivna i tkr. 

Tabell B1 – Verksamhetskostnader 2022 
Verksamhetsområde Kostnad 

exkl. OH 
(tkr) 

Kostnad 
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20-21 (exkl. 201) Övrig 
förvaltning1) 20 663 3,02% 7 392 4,83% 28 055 4,12% 

201 Allmänna val 12 193 1,78% 4 512 2,95% 16 705 2,45% 

25 Trafikföreskrifter 1 817 0,27% 757 0,49% 2 574 0,38% 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 37 537 5,49% 12 718 8,31% 50 255 7,38% 

30 Regional tillväxt 10 077 1,47% 2 983 1,95% 13 060 1,92% 

34 Infrastrukturplanering 2 085 0,31% 850 0,56% 2 934 0,43% 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 18 936 2,77% 6 968 4,55% 25 904 3,80% 

41 Stöd till boende och 
energiåtgärder 9 247 1,35% 3 744 2,45% 12 991 1,91% 

42 Energi och klimat 14 876 2,18% 4 618 3,02% 19 494 2,86% 

43 Kulturmiljö 11 646 1,70% 3 928 2,57% 15 574 2,29% 

45 Samhällsskydd och beredskap 36 966 5,41% 12 544 8,20% 49 510 7,27% 

46 Civilområde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

50 Övergripande och gemensamt 
för naturvård och miljöskydd 20 182 2,95% 6 714 4,39% 26 896 3,95% 

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

134 978 19,75% 21 810 14,25% 156 787 23,02% 

52 Prövning och tillsyn för skydd 
av naturen 11 060 1,62% 4 523 2,96% 15 582 2,29% 

53 Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 19 604 2,87% 7 236 4,73% 26 840 3,94% 

54 Mineralfyndigheter 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

55 Miljöfarlig verksamhet 24 560 3,59% 9 318 6,09% 33 878 4,97% 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 4 922 0,72% 1 959 1,28% 6 881 1,01% 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 10 423 1,53% 3 507 2,29% 13 930 2,05% 

58 Restaurering 9 290 1,36% 793 0,52% 10 083 1,48% 

60 Lantbruk och landsbygd 65 295 9,56% 21 723 14,20% 87 018 12,78% 

62 Fiske 5 564 0,81% 841 0,55% 6 406 0,94% 

70 Folkhälsa 9 923 1,45% 3 446 2,25% 13 369 1,96% 

80 Jämställdhet  12 622 1,85% 2 866 1,87% 15 488 2,27% 
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Verksamhetsområde Kostnad 
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
81 Nationella minoriteter 90 0,01% 35 0,02% 125 0,02% 

82 Mänskliga rättigheter 4 303 0,63% 1 189 0,78% 5 491 0,81% 

85 Integration 19 175 2,81% 6 032 3,94% 25 208 3,70% 

10 Myndighetsövergripande 
verksamhet 31 135 4,56%         

11 Administration och intern 
service 124 116 18,16%         

99 Resurssamverkan2) 9 452   2 245   11 697   

20-85 Summa produktion 528 032 77,28% 153 006 100,00% 681 038 100,00% 

20-85 varav personalkostnad 
kontoklass 4 367 088           

10-85 Summa 
verksamhetskostnad exkl. 
resurssamverkan 

683 283 100,00%     681 038 100,00% 

10-99 Total 
verksamhetskostnad3) 692 735       692 735   

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Tabell B2 – Myndighetsgemensam verksamhet 2022 
Myndighetsgemensam verksamhet Kostnad exkl. OH 

(tkr) 
Kostnad exkl. 

OH(%) 

113-115 Samkostnad nivå 1 - Utrustning och gem service, lokaler och 
IT-verksamhet1) 78 647 21,42% 

110-112, 116-119 Samkostnad nivå 2 - Ekonomi- och 
personaladministration1) 45 470 12,39% 

100-109 Samkostnad nivå 3 - Myndighetsövergripande 
verksamhet/ledningsfunktion1) 31 135 8,48% 

1) Summan på nivå 1–3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och 
Administration och intern service. Den procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av 
personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell B1, B2 - Verksamhetskostnader 2022 och myndighetsgemensam 
verksamhet 2022 
Verksamhetskostnaderna ökar med ca 54 mnkr.  

Merparten av ökningen återfinns inom VÄS 51 - Skydd av områden och arter, förvaltning och 
skötsel av skyddade områden, vilket är en spegling av de satsningar inom miljöpolitiken 2021-
2022. VÄS 11 – Administration och intern service ökar också relativt mycket. Detta beror 
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främst på ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för länsstyrelsegemensam förvaltning 
och IT. För ytterligare information, se kommentarer under respektive verksamhetsområde. 

Andelen myndighetsgemensamma kostnader i förhållande till totala lönekostnader, 42,3 %, är 
högre än föregående år (39,1 %). Detta är ett trendbrott då andelen minskat de närmaste åren 
före. Ökningen beror på ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för länsstyrelsegemensam 
förvaltning och IT. 
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Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2020–2022 
Verksamhetsområde 2022 ÅA 

totalt 
2022 ÅA 
kvinnor 

2022 ÅA 
män 

2021 ÅA 
totalt 

2020 ÅA 
totalt 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 22,9 14,7 8,2 40,5 24,7 

201 Allmänna val 18,8 13,7 5,1 1,9 1,4 

25 Trafikföreskrifter 2,4 2,2 0,2 2,5 2,8 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 41,0 31,3 9,7 38,7 38,9 

30 Regional tillväxt 9,5 4,8 4,7 32,4 8,1 

34 Infrastrukturplanering 2,5 2,3 0,3 2,6 2,9 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 20,3 13,1 7,3 21,8 19,4 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 13,0 10,9 2,1 20,7 18,0 

42 Energi och klimat 14,0 8,9 5,1 12,2 14,1 

43 Kulturmiljö 12,9 7,2 5,6 12,7 12,2 

45 Samhällsskydd och beredskap 37,4 20,0 17,3 38,0 29,0 

46 Civilområde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 20,8 13,9 6,9 20,1 16,9 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 80,5 43,5 37,0 77,0 66,5 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 15,5 11,8 3,7 11,6 12,3 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 25,5 13,2 12,3 25,5 23,7 

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

55 Miljöfarlig verksamhet 28,8 18,9 9,9 27,7 25,1 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 6,3 3,2 3,1 5,0 4,6 

57 Förorenade områden, efterbehandling 11,2 6,7 4,6 7,8 6,7 

58 Restaurering 2,1 0,9 1,2 2,2 2,4 

60 Lantbruk och landsbygd 75,5 55,5 20,0 70,0 70,8 

62 Fiske 2,7 1,0 1,7 2,5 2,8 

70 Folkhälsa 10,1 8,8 1,4 8,9 8,6 

80 Jämställdhet  8,2 7,6 0,6 6,1 5,8 

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

82 Mänskliga rättigheter 3,4 3,4 0,1 3,6 3,3 

85 Integration 19,6 13,4 6,2 24,0 28,3 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 20,0 10,4 9,6 17,5 16,5 

11 Administration och intern service 58,2 42,2 16,0 58,0 55,5 

99 Resurssamverkan 6,7 4,3 2,4 6,9 5,6 

20-85 Summa årsarbetskrafter 
produktion 505,1 330,9 174,1 516,0 449,3 
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Verksamhetsområde 2022 ÅA 
totalt 

2022 ÅA 
kvinnor 

2022 ÅA 
män 

2021 ÅA 
totalt 

2020 ÅA 
totalt 

10-85 Summa årsarbetskrafter exkl. 
resurssamverkan 583,4 383,5 199,8 591,5 521,3 

10-99 Summa årsarbetskrafter totalt 590,0 387,8 202,2 598,4 526,9 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2020–2022 
Antalet årsarbetskrafter har minskat med 8,4 eller med ca 1,4 % under 2022 jämfört med 
2021. Förklaringen finns till övervägande del i minskade uppdrag avseende 
bidragsutbetalningar i sambande med covid-19-pandemin (VÄS 41 – stöd till boende och 
energiåtgärder). För ytterligare information, se kommentarer under respektive 
verksamhetsområde. 

Tabell D – Representation 
Nyckeltal År 2022 

totalt (tkr) 
År 2022 

per ÅA (kr) 
År 2021 

totalt (tkr) 
År 2021 

per ÅA (kr) 
År 2020 

totalt (tkr) 
År 2020 

per ÅA (kr) 
Intern representation 674 1 143 452 755 88 168 

Extern representation 748 1 268 126 211 197 374 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell D – Representation  
Intern representation ökar både jämfört med pandemiåren och jämfört med åren före 
pandemin. Utmärkande för året är att vi för första gången på flera år kunnat genomföra ett 
gemensamt julfirande tillsammans i fysisk form med hela personalen.  

Extern representation ökar i förhållande till pandemiåren 2020 och 2021 och är tillbaka på en 
nivå i paritet med åren före pandemin (773 tkr år 2019). Representationen är relativt jämnt 
fördelad över samtlig verksamhetsområden. 
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Tabell E – Lokaler 
Nyckeltal1) Lokal År 2022 År 2021 År 2020 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 103 2) Residens 2 801 2 444 2 753 

Lokalyta (m2) Residens 2 012 2 012 2 012 

Lokalkostnad per m2 (kr) Residens 1 392 1 215 1 368 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 113 3) Lokaler, övriga3) 27 733 24 137 23 949 

Lokalyta (m2) Lokaler, övriga 13 159 12 338 12 338 

Lokalkostnad per m2 (kr) Lokaler, övriga 2 108 1 956 1 941 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) Lokaler, övriga 47 40 45 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) Lokaler, övriga 22 21 23 

Kontorslokalyta (m2) 4) Kontorslokaler 12 039 11 218 11 218 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) Kontorslokaler 20 19 21 

Lokalkostnader (tkr) Lokaler totalt 30 534 26 582 26 702 
1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de
lokalkostnader som redovisas i resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition.
2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen.
3) Med lokaler, övriga avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och
garage. Med lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m.
Dessa kostnader redovisas under VÄS 113 Lokaler.
4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv,
närförråd etc.

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnaderna ökade under 2022. Myndigheten har vuxit i antal medarbetere under 
pandemin. Behov av fler kontorsarbetsplatser uppstod därmed i samband med återgång till 
kontoret efter distansarbetet med anledning av pandemin. Därav den ökade lokalytan. Inflation 
och extraordinärt höga energipriser har också påverkat lokalkostnaderna. 
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2022 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

Verksamhetsområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

10-11 Myndighetsövergripande, 
administration och intern service 

212 338 1133 1393 290 50 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 1 353 12 113 1 926 13 793 1 599 466 

201 Allmänna val 19 381 14 402 12 0 

25 Trafikföreskrifter 79 603 4 627 59 0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

818 5 601 2 408 8 033 794 6 

30 Regional tillväxt 113 1 013 38 1 138 26 3 

34 Infrastrukturplanering 23 92 0 100 15 0 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 

226 2 707 58 2 800 191 12 

41 Stöd till boende och 
energiåtgärder 

408 102 97 346 261 1 

42 Energi och klimat 28 278 18 294 30 6 

43 Kulturmiljö 503 1 966 123 2 203 389 22 

45 Samhällsskydd och beredskap 240 410 143 550 243 47 

46 Civilområde 0 0 0 0 0 0 

50 Övergripande och gemensamt 
för naturvård och miljöskydd 

314 916 52 980 302 62 

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

405 283 449 683 454 73 

52 Prövning och tillsyn för skydd 
av naturen 

626 1 533 100 1 827 432 25 

53 Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 

264 548 51 615 248 20 

54 Mineralfyndigheter 0 0 0 0 0 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 449 1 281 283 1 539 474 11 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 84 1 039 242 1 237 128 0 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 

108 53 64 106 119 15 

58 Restaurering 40 9 34 34 49 13 

60 Lantbruk och landsbygd1)  9 541 33 132 113 39 187 3 599 1 936 

62 Fiske 14 243 10 258 9 1 

70 Folkhälsa 7 22 167 44 152 0 

80 Jämställdhet  6 10 41 38 19 1 
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Verksamhetsområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

81 Nationella minoriteter 1 1 0 0 2 0 

82 Mänskliga rättigheter 9 32 17 47 11 1 

85 Integration 12 85 77 126 48 3 

10-85 Totalt antal ärenden 15 902 64 791 7 662 78 400 9 955 2 774 

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

65 81 0 96 50 0 

1) Under 2022 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är till största delen färdigbyggda men rättvisande statistik över 
handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) är inte möjliga att hämta ut i sin helhet. För området 
jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av kompensationsstöd, 
ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, vallodling, minskat kväveläckage 
samt skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. För landsbygdsstöden (602) 
redovisas för 2022 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och utbetalningar. Det som redovisas här 
är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens ärendehandläggningssystem Platina summerat med ärenden 
beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd från 
Jordbruksverkets IT system, BLIS. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2022 
För de flesta ärendeslag ser balanserna positiva ut. Den stora förändringen jämfört med 2021 
är att beslutstakten för VÄS 601 (jordbrukarstöd) har ökat. Under 2021 lade vi stora resurser 
på arbetet med återkrav för tidigare år (perioden 2015–2019). Detta hade i sin tur en 
betydande negativ påverkan på Länsstyrelsens måluppfyllelse gällande utbetalningsärenden.   
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Tabell G – Överklagade beslut 2022 
Verksamhetsområde Antal 

överklagade 
beslut 1) 

Antal beslut 2) Andel 
överklagade 
beslut 3) (%) 

10-11 Myndighetsövergripande, administration och intern
service

2 1393 0 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 31 13 793 0 

201 Allmänna val 4 402 1 

25 Trafikföreskrifter 89 627 14 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor 

180 8 033 2 

30 Regional tillväxt 3 1138 0 

34 Infrastrukturplanering 0 100 0 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 377 2 800 13 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 18 2 6484) 1 

42 Energi och klimat 0 294 0 

43 Kulturmiljö 2 2 203 0 

45 Samhällsskydd och beredskap 9 550 2 

46 Civilområde 0 0 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd 

112 980 11 

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

7 683 1 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 49 1 827 3 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 11 615 2 

54 Mineralfyndigheter 0 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 30 1 539 2 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 7 1 237 1 

57 Förorenade områden, efterbehandling 1 106 1 

58 Restaurering 0 34 0 

60 Lantbruk och landsbygd 93 39 187 0 

62 Fiske 0 258 0 

70 Folkhälsa 0 44 0 

80 Jämställdhet 0 38 0 

81 Nationella minoriteter 0 0 

82 Mänskliga rättigheter 0 47 0 

85 Integration 0 126 0 

10-85 Totalt antal ärenden 1 025 80 702 1 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 17 965) 18 
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1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2022, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 
2) Avser beslut som fattats av länsstyrelsen under år 2022. 
3) Avser antalet överklagade beslut under år 2022 dividerat med antalet beslut under år 2022. 

4) Antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell F beroende på att registreringen och definitionen av 
beslutsdatum i integrationen med Boverkets ärendehanteringssystem fungerar på ett annat sätt än i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

5) Siffran avser Miljöprövningsdelegationens beslut avseende prövning av miljöfarlig verksamhet 2022 och 
korrelerar med antal beslutade ärenden i tabell F. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket. 

Kommentar till Tabell G – Överklagade beslut 2022 
Siffrorna skiljer sig åt mellan ärendeslagen, men generellt är det relativt få beslut som 
överklagas. För de VÄS-koder där vi har störst andel överklagade beslut (25 Trafikföreskrifter, 
40 Hållbar samhällsplanering och boende, 50 Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd och Miljöprövningsdelegationens ärenden) ligger andelen överklagade beslut på 
liknande nivåer som för 2020 och 2021. 
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Tabell H – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 2022 
Verksamhetsområde Antal 

överklagade 
beslut med 

dom i högre 
instans 1) 

varav antal 
ändrade beslut 
i högre instans 

2)

Andel ändrade 
beslut (%) 3) 

10-11 Myndighetsövergripande, administration och
intern service

3 1 33 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 27 4 15 

201 Allmänna val 2 1 50 

25 Trafikföreskrifter 66 9 14 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

163 34 21 

30 Regional tillväxt 12 0 0 

34 Infrastrukturplanering 0 0 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 370 70 19 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 23 0 0 

42 Energi och klimat 0 0 - 

43 Kulturmiljö 7 1 14 

45 Samhällsskydd och beredskap 7 2 29 

46 Civilområde 0 0 - 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och 
miljöskydd 

127 27 21 

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

8 2 25 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 46 13 28 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 19 8 42 

54 Mineralfyndigheter 0 0 - 

55 Miljöfarlig verksamhet 19 10 53 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 12 1 8 

57 Förorenade områden, efterbehandling 2 1 50 

58 Restaurering 0 0 - 

60 Lantbruk och landsbygd 67 12 18 

62 Fiske 1 0 0 

70 Folkhälsa 0 0 - 

80 Jämställdhet 0 0 - 

81 Nationella minoriteter 0 0 - 

82 Mänskliga rättigheter 0 0 - 

85 Integration 0 0 - 

10-85 Totalt antal ärenden 981 196 20 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 12 7 58 
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1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till länsstyrelsen under 2022. 
2) Avser beslut som ändrats under 2022 på grund av domar/beslut i högre instans. 
3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2022 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans 
med dom/beslut under år 2022. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 

Kommentar till Tabell H – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 2022 
Andelen ändrade beslut skiljer sig åt mellan olika ärendeslag. Ett fåtal ärendeslag står för en 
stor andel av överklagandena. Inga större förändringar jämfört med 2020 och 2021. 
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Tabell I – Handläggningstider 
VÄS och ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2020–
2022 

Utfall 
(%) 

2022 

Utfall 
(%) 

2021 

Utfall 
(%) 

2020 

Medel-
antal 

dagar 
2022 

Medel-
antal 

dagar 
2021 

Medel-
antal 

dagar 
2020 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 45 98 98 95 12 15 12 

204 Begravningsfrågor1) 45 100 100 100 5 4 6 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1) 180 100 83 100 124 109 116 

282 Ansökan om tillstånd enligt 
6 kap 4§ djurskyddslagen2) 90 97 97 91 14 14 28 

282 Ansökan om förprövning 
djurstall2) 56 100 100 99 27 32 35 

282 Anmälningsärenden 
djurskydd 90 91 94 94 37 32 32 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked 150 99 100 100 37 45 46 

403 Överklagande av bygglov 
för bostäder, dock ej 
fritidsbostäder 

120 100 100 100 29 41 40 

403 Överklagande av 
kommuns beslut enligt plan- 
och bygglagen 

180 96 99 98 80 80 69 

505 Överklagade kommunala 
beslut Miljöbalken m.fl. författn. 180 94 88 96 95 112 88 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 42 76 75 69 52 40 50 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens3) 21 98 93 96 13 15 14 

551 Prövning miljöfarlig 
verksamhet 9 kap. Miljöbalken - 
Ansökan om tillstånd (konc)2, 4) 

180 83 81 68 166 193 222 

555 Anmälan ändring 
tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

75 88 83 87 48 50 43 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 40 93 89 59 27 25 43 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 30 99 99 70 15 13 23 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 
– Företagsstöd5,6) 

180 12 20 27 456 449 342 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 
– Projektstöd5, 6) 

180 80 47 22 239 290 462 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 
– Miljöinvesteringar5, 6) 

180 63 65 94 267 151 91 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden - Företagsstöd5, 6, 

8) 
180 100 - - 90 - - 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
133 

 
 

  

 

VÄS och ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2020–
2022 

Utfall 
(%) 

2022 

Utfall 
(%) 

2021 

Utfall 
(%) 

2020 

Medel-
antal 

dagar 
2022 

Medel-
antal 

dagar 
2021 

Medel-
antal 

dagar 
2020 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden - Projektstöd5, 6) 180       

602 Ansökan om utbetalning av 
stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder- 
Företagsstöd6, 7) 

120 94 93 91 69 63 75 

602 Ansökan om utbetalning av 
stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 
– Projektstöd6, 7) 

120 64 84 86 105 78 83 

602 Ansökan om utbetalning av 
stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder 
– Miljöinvesteringar6, 7) 

120 90 87 85 122 80 77 

622 Ansökan om utbetalning av 
stöd från Fiskerifonden – 
Företagsstöd6, 7, 8) 

120 100 - - 62 - - 

622 Ansökan om utbetalning av 
stöd från Fiskerifonden – 
Projektstöd6, 7) 

120       

623 Ansökan tillstånd flyttning 
och utplantering av fisk 30 100 95 94 22 21 10 

623 Ansökan om förordnande 
som fisketillsynsman 40 79 85 57 33 28 34 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Målet är satt från komplett ansökan. 
3) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
4) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
5) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen 
har fattat beslut om stöd. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de 
kom in. 90 procent av ansökningarna om stöd ska vara beslutade inom 6 månader. 
6) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från 
Jordbruksverkets uppföljningsverktyg BLIS. 
7) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram 
till beslut. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av 
ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade inom 4 månader. 
8) Antalet beslutade ärenden för enskilda år understiger 10 och redovisas då inte i tabellen. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell I – Handläggningstider 
Vad gäller måluppfyllelse avseende handläggningstider i förhållande till de 
länsstyrelsegemensamma LISA-målen är utfallet gott. Måluppfyllelsen för år 2022 är 94 %, 
vilket är en procentenhet lägre än 2021, men fortfarande goda siffror. Målsättningen för 
respektive ärendeslag är ett utfall på 90 % måluppfyllelse, vilket vi uppnår för 14 av de 18 
ärendeslag som mäts. 
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Kommentar 602 och 622: 
Ansökan om stöd 
Under 2022 har rimlighetsbedömningen varit särskilt tidskrävande då det varit svårt att få in 
dubbla offerter eller jämförande prisuppgifter. Länsstyrelsen noterar även att den generella 
ekonomiska osäkerheten gör banker försiktiga. Tidigare lånelöften förnyas bara delvis, ofta i 
ett sent skede av handläggningen. Under pandemin har personal i viss mån prioriterats till 
stabsarbete och under 2022 även till valarbete, vissa län har även handlagt krisstöd, vilket 
påverkat handläggningstiderna. 

Ansökan om utbetalning 
Länsstyrelsen har fokuserat på handläggning av utbetalningar för att underlätta för utsatta 
grupper av sökande att klara likviditeten. Handläggningstiderna har generellt god 
måluppfyllnad. Det har dock varit tidskrävande att genomföra de kompletterande 
rimlighetsbedömningar av utgifter som krävs enligt handläggningsrutinerna. Detta har förlängt 
handläggningstiderna under hela 2022. Dessutom har ärenden som tagits ut för ”kontroll på 
plats” ofta fått vänta länge på besöket och därmed har handläggningstiderna även för dessa 
ärenden väsentligt förlängts. 
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Finansiell redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 
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Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) 2022 2021 Not 
Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 355 093 323 640 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 43 108 38 405 2 

Intäkter av bidrag 291 942 277 885 3 

Finansiella intäkter 1 370 58 4 

Summa 691 513 639 989 

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal -439 909 -431 700 5 
Kostnader för lokaler -34 967 -30 027 6 
Övriga driftskostnader -215 365 -174 027 7 
Finansiella kostnader -178 -89 8 
Avskrivningar och nedskrivningar -2 316 -2 772 9 
Summa -692 735 -638 615

Verksamhetsutfall -1 222 1 374 

Uppbördsverksamhet 
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 42 226 34 596 10 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -42 226 -34 596 11 
Saldo 0 0 

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 408 6 710 12 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 290 636 307 900 13 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 53 248 36 212 14 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 52 -113 15 

Lämnade bidrag -339 155 -377 650 16 
Saldo 5 190 -26 940

Årets kapitalförändring 3 968 -25 566 17 
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Balansräkning 
Tillgångar (tkr) 2022-12-31 2021-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utveckling 0 0 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0 0 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0 0 
Summa 0 0 18 

Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 909 554 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 7 810 3 505 
Pågående nyanläggningar 0 0 
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 0 
Summa 8 719 4 059 19 

Utlåning 
Utlåning 0 0 
Summa 0 0 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 7 386 3 285 20 
Fordringar hos andra myndigheter 36 836 37 885 21 
Övriga kortfristiga fordringar 65 359 57 574 22 
Summa 109 581 98 744 

Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader 9 823 8 609 
Upplupna bidragsintäkter 30 393 51 252 
Övriga upplupna intäkter 2 556 4 299 
Summa 42 772 64 160 23 

Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 34 168 84 463 
Summa 34 168 84 463 24 

Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 160 241 177 774 25 
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 16 525 10 534 26 
Kassa och bank 154 59 27 
Summa 176 921 188 367 

Summa tillgångar 372 161 439 794 
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Kapital och skulder (tkr) 2022-12-31 2021-12-31 Not 
Myndighetskapital 
Statskapital 73 73 
Donationskapital 0 0 
Balanserad kapitalförändring 84 937 110 503 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 3 968 -25 566

Summa 88 978 85 010 28 

Fonder 
Fonder 278 331 

Summa 278 331 15 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 120 120 29 
Övriga avsättningar 5 847 6 084 30 

Summa 5 967 6 204 

Skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 8 118 3 459 31 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 32 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 159 28 686 33 
Leverantörsskulder 25 429 28 896 34 
Övriga kortfristiga skulder 12 014 12 819 35 
Depositioner 16 266 10 531 36 

Summa 91 987 84 392 

Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 37 272 36 721 
Oförbrukade bidrag 147 679 227 137 
Övriga förutbetalda intäkter 0 0 

Summa 184 951 263 858 37 

Summa kapital och skulder 372 161 439 794 
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Anslagsredovisning 

Redovisning mot anslag 
Belopp i tkr 
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Utgiftsområde 1 
Rikets styrelse 
01 05 001 010  
Länsstyrelserna m.m., 
Skåne län 9 651 349 152 6 535 0 0 365 338 -355 602 9 736 38 

Utgiftsområde 19 

Regional tillväxt 
19 01 001 010 
Regionala 
tillväxtåtgärder, Skåne 
län 15 100 0 0 -15 100 -72 28 39 

Summa 9 666 349 252 6 535 0 -15 365 438 -355 673 9 765
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Redovisning mot inkomsttitel 
Belopp i tkr 

Inkomsttitel 
   

Beräknat 
belopp  Inkomster NOT 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter   3 200   3 561   
2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift   22 000   22 800   
2552 01 Stiftelser, tillsynsavgift   750   739   
2552 02 Stiftelser, registerhållningsavgift   1 200   1 149   
2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen   800   808   
2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna   0   -3   
2714 01 Sanktionsavgifter   3 500   10 012   
2714 05 Brott mot utlänningslagen   500   984   
2714 06 Övriga sanktionsavgifter   500   810   
2811 9 Övriga inkomster   300   1 366   
          
Summa       32 750   42 226 10 

 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Belopp i tkr 

 

  

Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 
bemyndig-
ande 

Ingående 
åtag-
anden 

Utestående 
åtaganden 

 Utestående 
åtagandenas 
fördelning 
per år    NOT 

    2022 2022   2023 2024       
19 01 001 010                   
Regionala tillväxtåtgärder, 
Skåne län 0 0 0   0 0     39 
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Tilläggsupplysningar och noter 

Allmänt 
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i 
resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket i Excel. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket 
ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret 
avslutas, är den 5 januari 2023.  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 
timmar. Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100  procent. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet 2022 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för
handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på
länsstyrelserna.”

• ”Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 §
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och
årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare
anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.”.

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen redovisas 
som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har fastställts till 20 
tkr.  



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
142 

 
 

  

 

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Skulder till personalen i form av kompledighet och 
semesterlöner redovisas månadsvis och värderegleras i samband med bokslut. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som 
upplupna bidragsintäkter. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar med en ekonomisk livslängd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst ett 
halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar vid 
anskaffningsvärde på minst 100 tkr och för förbättringsutgifter på annans fastighet på minst 50 
tkr och markanläggningar som klassas som infrastrukturella tillgångar (naturmiljötillgång) på 
minst 250 tkr. 

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska 
utvecklingen och prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. 

Tillgångstyp Avskrivningsplan 
Immateriella anläggningstillgångar 5 år 
Markanläggningar Respektive komponents nyttjande period 
Förbättringsutgift på annans 
fastighet 

Högst 7 år 

Maskiner 5 år 
IT-teknisk utrustning 3 år 
Leasingavtal 3 år 
Bilar och transportmedel 5 år 

Konst Ingen avskrivning 
Övriga inventarier 5 år 
Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och inplacering i 

anläggningsgrupp 

Jordfonden 
Jordfondens fastigheter värderas till inköpspris, med justering för gjorda åtgärder. Enligt 
regleringsbrev 2022 avseende utgiftsområde 23 anslag 1:20 anslagspost 2 villkor 6 ska vinst vid 
försäljning redovisas som statskapital och återinvesteras i Jordfonden, även förluster ska föras 
till statskapital. 

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.  
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Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 95 procent, vilket motsvarar det 
erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar. 

Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2 § förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande 
befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

Namn Ersättning (kronor) Andra uppdrag 

Länsledning 

Anneli Hulthén 1 394 707 

Ola Melin 1 208 638 

Insynsråd 

Sofie Carlsson 3 400 

Pia Kinhult 

0 

LTH fakultetsstyrelse, Lunds universitet 
SMILE Incubator AB  
Medicon Village Innovation AB  
Brillianz AB  
Rolloguard AB  
SensoDetect AB 

Rikard Larsson 5 700 Backagårdens kurs och konferenscenter AB 

Agneta Påander 
7 200 

Bonsai Media AB 
Påander Partner AB 

Hans Ramel 5 300 Krinova AB 

Håkan Schroeder 3 800 

Kerstin Tham 5 300 Medeon AB  
Öresundsinstitutets styrelse  
Nationella vårdkompetensrådet  
Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond 

Källa: Länsstyrelsens uppföljningsystem LISA. 
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Noter till resultaträkning 
Not 1 Intäkter av anslag 2022 2021 

01 05 001 010 Förvaltningsanslag 355 193 323 847 

19 01 001 010 Regionala tillväxtåtgärder 72 85 

Summa intäkter av anslag 355 265 323 931 
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 2022 2021 

Offentligrättsliga avgifter -885 2 988 

Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 37 550 31 487 

Intäkter av andra ersättningar 6 442 3 931 

Summa 43 108 38 405 

Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av 

Intäkter uthyrning 701 1 810 

Intäkter utbildning/konferenser 4 443 3 722 

Intäkter konsultuppdrag 29 087 23 629 

Intäkter övriga 4 § avgifter 3 319 2 325 

37 550 31 487 

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.  
Det negativa utfallet avseende offentligrättsliga avgifter härrör sig till ett 
resurssamverkansprojekt som flyttats till annan Länsstyrelse. Posten 
minskar därmed med ca 4,4 mnkr.  

Not 3 Intäkter av bidrag 2022 2021 

Bidrag från statliga myndigheter 296 253 258 236 

Varav 

Naturvårdsverket 114 592 77 910 

Länsstyrelsen i Örebro län 111 087 121 981 

Statens jordbruksverk 21 757 22 090 

Havs- och vattenmyndigheten 13 690 9 568 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 11 410 7 005 

Kammarkollegiet 5 231 2 676 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 4 504 4 385 

Riksantikvarieämbetet 3 423 3 546 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 3 006 413 

Statens energimyndighet 2 027 1 582 
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Tillväxtverket 1 349 2 207 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 826 2 271 

Arbetsförmedlingen 790 844 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 696 136 

Post- och telestyrelsen 639 567 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 464 4 

Skogsstyrelsen 279 407 

Försäkringskassan 142 198 

Skatteverket 123 0 

Länsstyrelsen i Hallands län 81 2 

Trafikverket 67 62 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 32 0 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 12 0 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 3 0 

Länsstyrelsen i Värmlands län 0 -0

Länsstyrelsen i Kalmar län 0 7

Länsstyrelsen i Södermanlands län 0 -15

Länsstyrelsen i Uppsala län 0 -69

Övriga motparter 0 100

Länsstyrelsen i Stockholms län -31 165

Länsstyrelsen i Västerbottens län -33 33

Polismyndigheten -64 0 

Länsstyrelsen i Jönköpings län -142 162 

Bidrag från övriga -4 311 19 649 

varav bidrag från EU:s fonder 

Life - program för miljö- och klimatpolitik -8 866 9 400 

EHFF - havs och fiskerifond -55 148 

ESF - sociala fonden -4 504 -257

Interreg North Sea (lead partner) 225 84

Summa 291 942 277 885 
Bidrag från statliga myndigheter ökar med ca 38 mnkr jämfört med 
föregåend år. Största ökningen ser vi från Naturvårdsverket, vilket 
framförallt beror på ökade medel inom VÄS 51 - Skydd av områden 
och arter, förvaltning av skyddade områden. Bidragsintäkter från 
Länsstyrelsen Örebro minskar med närmare 11 mnkr, vilket i huvudsak 
beror på minskade medel inom VÄS 30 - Regional tillväxt.  
Utfallet avseende bidrag från EU:s fonder är negativt och ca 24 mnkr 
lägre än föregående år. Detta beror på vidareförmedlning av bidrag till 
projektpartners. 

Not 4 Finansiella intäkter 2022 2021 

Räntekonto i Riksgälden 1 241 0 
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Övriga finansiella intäkter 129 58 

Summa 1 370 58 

Ränteintäkterna korrelerar med den ökande statslåneräntan. 

Not 5 Kostnader för personal 2022 2021 

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal -295 544 -290 470

Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -692 -623

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader för 
personal -144 366 -141 229

Summa -439 909 -431 700
Lönekostnaderna ökar med ca 1,7% samtidigt som antal 
årsarbetskrafter minskar med ca 1,4%. Den årliga lönerevisionen 
landade på strax över 2%.  
Länsstyrelsens utökade uppdrag inom beredskapsområdet har krävt 
omfattande nyrekrytering. På grund av påfallande marknadskrafter för 
personal med adekvat kompetensprofil har löneläget för nyanställd 
personal kraftigt kommit att öka vilket även till del fått lönemässiga 
konsekvenser för redan anställd personal inom området. 

Not 6 Kostnader för lokaler 2022 2021 

Kostnader för lokaler -34 967 -30 027

Lokalkostnaderna ökar med närmare 5 mnkr, jämfört med föregående 
år. Vi har under 2022 utökat våra lokaler i Malmö samtidigt som 
samtliga kostnader förknippat med våra lokaler ökat med anledning av 
inflation och ökande elpriser.  
Skillnaden mellan kostnadsutfallet i resultaträkningen och tabell E i 
resultatredovisningen beror på att resultatredovisningen återspeglar 
endast lokalkostnader inom VÄS-område 1 - Myndighetsövergripande 
verksamhet. Resultaträkningen omfattar samtliga VÄS-koder. 

Not 7 Övriga driftskostnader 2022 2021 

Övriga driftskostnader -215 365 -174 027

Driftskostnaderna har ökat med närmare 24% jämfört med föregående 
år. Särskilt utmärkande för 2022 är omfattande ombyggnationer i våra 
parker. Resekostnaderna har ökat något jämfört med pandemiåren. 

Not 8 Finansiella kostnader 2022 2021 

Räntekostnader i Riksgälden -32 0 

Övriga finansiella kostnader -146 -89

Summa -178 -89

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2022 2021 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 316 -2 772

Avskrivningarna minskar, vilket primärt beror på att 
avskrivningskostnaderna för Malmökontoret (Södergatan 5) som 
uppstod i samband med flytten 2017 minskar. 
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som 
inte disponeras 

2020 2021 2022 2022 2022 2022 
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Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 

Åren 2020 och 2021 har länsstyrelserna haft ett undantag i regleringsbrevet enligt 6 kap 1 § 
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd 
verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras. I regleringsbrevet 2022 är undantaget borttaget. Som 
en följd av det ändras notens uppställning till att omfatta intäkter för åren 2020, 2021 och 2022 samt 
kostnader för år 2022. Inga jämförelsetal avseende kostnader för åren 2020 och 2021 kan tas fram. 

2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 3 101 3 192 3 200 3 561 -5 344 -1 783
2537 Miljöskyddsavgifter 22 102 22 020 22 000 22 800 -6 553  16 247
2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter 2 610 2 750 2 750 2 693 -1 350 1 343 

varav 0 
- Avgifter enligt

stiftelseförordning 1 828 1 752 1 950 1 888 -1 234 654 
- Avgifter enligt

avfallsförordningen 782 838 800 808 0 808 
- Övriga avgifter 0 0 0 0 -116 -116

Övriga intäkter som inte 
disponeras och inte har 
bestämt ekonomiskt mål 4 354 6 634 4 800 13 172 

2714 Sanktionsavgifter enligt 
arbetsmiljölagen 4 082 6 371 3 500  10 012 
2714 Särskild avgift enligt 
utlänningslagen 0 0 500  984 
2714 Övriga sanktionsavgifter 0 0 500  810 
2811 Övriga inkomster 272 264 300  1 366 

Summa avgifter redovisade 
mot inkomsttitel 32 166 34 596 32 750 42 226 

Kommentar: Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
länsstyrelserna. Noten är uppdelad på avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. 

Kostnadsutfallet ovan är sannolikt lägre än faktisk nedlagd tid för arbetet med avgiftsbelagd 
verksamhet. Under 2022 är första året då vi mäter tiden genom tidredovisning. Modell för detta infördes 
i början av året och har inte följts fullt ut av samtliga berörda medarbetare. 
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2022 2021 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -42 226 -34 596
Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2022 2021

01 05 001 000 Förvaltningsanslag 408 6 710
Summa 408 6 710 
Utfall 2021 avser bidrag till Region Skåne, vilket upphört 2022. Under 
2022 har vi betalat ut bidrag inom verksamheten Hedersrelaterat våld. 

Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2022 2021 
Från myndighet 
Kammarkollegiet 150 208 108 471 
Naturvårdsverket 62 266 120 018 
Havs- och vattenmyndigheten 36 811 38 926 
Socialstyrelsen 20 517 20 283 
Riksantikvarieämbetet 14 159 15 089 
Länsstyrelsen i Örebro län 2 733 267 
Tillväxtverket 1 883 2 590 
Statens energimyndighet 1 835 841 
Post- och telestyrelsen 225 147 
Länsstyrelsen i Stockholms län 0 701 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 0 257 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0 305 
Folkhälsomyndigheten 0 6 
Summa 290 636 307 900 
Omfattningen är jämförbar med föregående år, men skiljer sig kraftigt på 
bidragsgivarnivå. Naturvårdsverket minskar med ca 58 mnkr, vilket beror 
på mindre omfattande utbetalningar avseede sanering av förorenad mark. 
Kammarkollegiet ökar med ca 42 mnrk, vilket till merparten beror på 
ökade utbetalningar inom lönegaranti. 

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2022 2021 
Lönegaranti konkurser 41 426 28 447 
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 4 448 0 
Lönegaranti rekonstruktioner 3 216 3 798 
ESF - sociala fonden 1 352 3 266 
Life - program för miljö- och klimatpolitik 1 328 0 
Kommuner 931 400 
Nordiska Ministerrådet 500 0 
Region Skåne 100 0 
EU och andra internationella organisationer 0 189 
Älgvårdsfonden -24 66 
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Bygdemedel -29 47 
Summa 53 248 36 212 

Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder med mera för 
transfereringsändamål 2022 2021 
Ingående balans 331 218 
Årets förändring -52 113 
Utgående balans 278 331 

Uppdelat på 
Älgvårdsfonden 
Ingående balans 229 163 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -24 66 
Utgående balans 205 229 

Bygdemedel 
Ingående balans 101 54 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -29 47 
Utgående balans 73 101 

Villkorsmedel 

Utgående balans 0 0 

Flottgodsmedel 

Utgående balans 0 0 

Not 16 Lämnade bidrag 2022 2021 
Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -106 698  -172 012
Lämnade bidrag till internationella organisationer -500 0 
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -231 956  -205 638
Summa Lämnade bidrag -339 155  -377 650

inom verksamhetsområden 
Lönegaranti -189 660  -167 416
Efterbehandling av förorenade områden -42 998 -96 520
Miljömål -39 374 -42 713
Frågor inom mänskliga rättigheter -20 517 -20 283
Byggnadsvård -11 832 -8 771
Dricksvattenförsörjning -6 176 -5 430
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Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och 
kulturreservat) -5 079 -5 099
Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd -4 449 -1
Jakt och viltvård -3 928 -3 760
Energi- och klimatstrategiskt arbete -3 717 -3 207
Integrationsfrågor -2 283 -4 405
Stöd till fisket -1 800 -1 560
Jämställdhetsfrågor -1 797 -257
Fornminnes- och kulturlandskapsvård -1 428 -1 186
Förvaltning och skötsel av skyddade områden -757 -618
Gränsregionalt samarbete -500 0
Överförmyndare -490 0 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -475 -3 419
Fornminnen -424 0 
Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -340 0 
Kommunikationsplanering -225 -147
Miljöövervakning -224 -219
Allmänt och övergripande inom folkhälsa -210 0
Klimatanpassning -150 0 
Samverkan, ledning och samordning -140 -701
Bidrag till ny- och ombyggnad -100 0
Fiskevård och fritidsfiske -52 -149
Allmänt och övergripande inom vattenverksamhet -22 0
Kalkning av försurade vatten -7 -2 562
Regional projektverksamhet 0 -6 709
Allmänt och övergripande inom stöd till boende 0 -10
Ökat genomslag för energi- och klimatmålen inom sakområden 0 -224
Allmänt och övergripande inom kulturmiljö 0 -1 713

Allmänt och övergripande inom skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 0 -50
Restaurering av vatten som inte kalkas 0 -300
Främjande insatser inom folkhälsoområdet 0 -223

-339 155  -377 650
varav finansiering genom EU-fonder 

Life - program för miljö- och klimatpolitik -1 328 0 
ESF - sociala fonden -1 352 -3 266

Lämnade bidrag minskar på totalen med ca 38 mnkr. Minskningen 
återfinns främst inom Efterbehandling av förorenade områden. Utbetalning 
av lönegaranti ökar något. 

Not 17 Årets kapitalförändring 2022 2021 

Verksamhetsutfall 
Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -4 122 3 041 
Avslutade externa medel och ANL RTA 2 899 -1 186
Avsl externa medel och ANL SCR 0 -481
Semesterlöne- och löneskuld 172 291
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Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av 
anslag -172 -291
Summa verksamhetsutfall -1 222 1 374 

Uppbörd 

Transfereringar 
Avslutade externa medel och ANL RTA 0 -58
Lönegaranti konkurser 4 429 -27 608
Lönegaranti rekonstruktioner 762 725 
Summa transfereringar 5 190 -26 940

Summa årets kapitalförändring 3 968 -25 566

Efter stora avskrivningar i det gamla lönegarantisystemet mellan 2019-
2021 så har avskrivningarna minskat rejält under 2022. Det betyder att 
lönegarantins avskrivningar återgår till en mer normal fas som det såg ut 
före 2019. 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

152 

Noter till balansräkning 
Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31 

Balanserade utgifter för utveckling 
Bokfört värde 0 0 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
Ingående anskaffningsvärde 57 57 
Utgående anskaffningsvärde 57 57 

Ingående avskrivningar -57 -57
Utgående avskrivningar -57 -57
Bokfört värde 0 0 
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Not 19 Materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31 
Byggnader, mark och annan fast egendom 

Bokfört värde 0 0 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Ingående anskaffningsvärde 3 207 3 070 
Årets anskaffning 628 138 
Utgående anskaffningsvärde 3 835 3 207 

Ingående avskrivningar -2 653 -2 239
Årets avskrivningar -274 -414
Utgående avskrivningar -2 926 -2 653
Bokfört värde 909 554 

Maskiner, inventarier, installationer mm. 
Ingående anskaffningsvärde 21 947 20 775 
Årets anskaffning 6 395 1 172 
Årets försäljning, utrangering -574 0 
Utgående anskaffningsvärde 27 767 21 947 

Ingående avskrivningar -18 442 -16 083
Årets avskrivningar -2 042 -2 358
Årets försäljning, utrangering 527 0 
Utgående avskrivningar -19 957 -18 442

Bokfört värde 7 810 3 505 
Bokfört värde 0 0 

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 8 719 4 059 

Värdet på anläggningstillgångarna ökar, detta beror på 
investeringar i fordon samt ombyggnationer på Malmökontoret. 
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Not 20 Kundfordringar 2022-12-31 2021-12-31 
Kundfordringar - utomstatliga 7 386 3 285 
Summa 7 386 3 285 

Not 21 Fordringar hos andra myndigheter 2022-12-31 2021-12-31 
Diverse fordringar andra myndigheter 24 292 26 573 
Mervärdesskatt 12 544 11 312 
Summa 36 836 37 885 

Not 22 Övriga kortfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31 
Lönegarantifordringar 62 205 57 104 
Uppbördsfordringar 3 128 222 
Övriga kortfristiga fordringar 26 247 
Summa 65 359 57 574 

Not 23 Periodavgränsningsposter 2022-12-31 2021-12-31 
Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyror 8 119 7 240 
Övriga förutbetalda kostnader 1 704 1 369 
Summa förutbetalda kostnader 9 823 8 609 

Upplupna bidragsintäkter 
Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 29 075 32 814 
varav 
Statens jordbruksverk 26 613 24 219 
Tillväxtverket 739 654 
Kammarkollegiet 687 272 
Havs- och vattenmyndigheten 501 541 
Statens energimyndighet 382 195 
Länsstyrelsen i Örebro län 281 21 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 37 117 
Skogsstyrelsen 36 7 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 33 0 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 28 0 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 13 0 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 0 33 
Länsstyrelsen i Jönköpings län -4 17 
Naturvårdsverket -271 6 739 

Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 1 318 18 438 
varav finansiering genom EU-fonder 
Life - program för miljö- och klimatpolitik 0 12 843 
EHFF - havs och fiskerifond 93 148 
ESF - sociala fonden 0 2 890 
Interreg North Sea (lead partner) 109 19 

Totala upplupna bidragsintäkter 30 393 51 252 

Övriga upplupna intäkter 2 556 4 299 

Summa periodavgränsningsposter 42 772 64 160 
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Not 24 Avräkning med statsverket 2022-12-31 2021-12-31 
Uppbörd 
Ingående balans -222 -1 239
Redovisat mot inkomsttitel (-) -42 226 -34 596
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 39 320 35 613
Fordringar/skulder avseende uppbörd -3 128 -222

Anslag i icke räntebärande flöde 
Redovisat mot anslag (+) 72 85 
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) -72 -85
Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -9 651 -1 195
Redovisat mot anslag (+) 355 602 330 557 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -355 687 -339 013
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -9 736 -9 651

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 
Ingående balans 2 444 2 735 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -172 -291
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 2 272 2 444 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  
Ingående balans 91 893 -106 694
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 581 143 853 789
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -627 144 -659 074
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -1 131 3 871
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 44 760 91 893

Summa utgående balans avräkning med statsverket 34 168 84 463 

Not 25 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31 
Räntekonto i Riksgälden 160 241 177 774 

Not 26 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31 
Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 16 525 10 534 

Not 27 Kassa och bank 2022-12-31 2021-12-31 
Valutakonto 1 154 59 
Summa 154 59 
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Not 28 Förändring av myndighetskapitalet 

Stats-
kapital 

Dona-
tions-
kapital 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
anslags-
finansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
avgifts-
belagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
bidrags-
finansierad 
verksamhet 

Kapital-
för-
ändring 
enligt 
resultat-
räkning 

Summa 

Utgående balans 2021 73 0 0 -5 008 115 511 -25 566 85 010 
varav 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 0 0 0 -5 008 0 3 041 -1 967 
Avslutade externa medel och 
ANL RTA 0 0 0 0 31 839 -1 244 30 595 
Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 58 367 -27 608 30 759 

Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 0 0 24 790 725 25 515 
Avsl externa medel och ANL 
SCR 0 0 0 0 516 -481 35 

Ingående balans 2022 73 0 0 -5 008 115 511 -25 566 85 010 

Föregående års 
kapitalförändring 0 0 0 3 041 -28 607 25 566 0 

Årets förändring 
varav 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 0 0 0 0 0 -4 122 -4 122 
Avslutade externa medel och 
ANL RTA 0 0 0 0 0 2 899 2 899 

Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 0 4 429 4 429 
Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 0 0 0 762 762 
Avsl externa medel och ANL 
SCR 0 0 0 0 0 0 0 

Summa årets förändring 0 0 0 0 0 3 968 3 968 

Utgående balans 2022 73 0 0 -1 967 86 904 3 968 88 978 

Kapitalförändringen för 2021 påverkades mycket av stora avskrivningar i det gamla lönegarantisystemet mellan 
2019-2021. Under 2022 har avskrivningarna minskat rejält och återgått till en mer normal nivå, som det såg ut före 
2019. 
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Not  29 
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående avsättningar 120 120 
Utgående avsättning 120 120 

Not  30 Övriga avsättningar 2022-12-31 2021-12-31 
Lokalt omställningsarbete 

Årets förändring 887 862 
Utgående balans 5 847 6 084 

Omstruktureringsåtgärder 
Årets förändring 0 0 

Summa övriga avsättningar 5 847 6 084 

Medlen avser lokala omställningsåtgärder och 
hanteras i samråd mellan myndigheten och de fackliga 
organisationerna. Under 2023 förväntas åtminstone 
årets genererade medel att förbrukas, motsvarande 8-
900 tkr. 

Not  31 Lån i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31 
Ingående balans 3 459 5 071 
Under året upptagna lån 7 023 1 396 
Årets amorteringar -2 363 -3 008
Utgående balans 8 118 3 459

Beviljad låneram 11 000 13 900 

Investeringarna har ökat under året och vi närmar oss 
den beviljade låneramen. 

Not 32 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31 
 Beviljad kreditram 17 000 17 000 

Not  33 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2022-12-31 2021-12-31 
Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 16 186 16 218 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 11 103 12 235 
Mervärdesskatt 2 870 234 
Summa 30 159 28 686 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både 
anställd personal samt lönegaranti. 

Not  34 Leverantörsskulder 2022-12-31 2021-12-31 
Leverantörsskulder 25 429 28 896 
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Not  35 Övriga kortfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31 

Personalens källskatt 6 492 6 419 
Övriga kortfristiga skulder 5 522 6 399 

Bestående av 
Preliminärskatt lönegaranti 3 209 4 700 
Transfereringar under utbetalning 2 070 1 256 
EU-medel för vidarebefordran 154 59 
Övrigt 88 385 

Summa 12 014 12 819 

Not  36 Depositioner 2022-12-31 2021-12-31 

Depositioner 16 266 10 531 

Not 37 Periodavgränsningsposter 2022-12-31 2021-12-31  

Upplupna kostnader 
Upplupna löner, arvoden inkl social avg 554 572 
Upplupna semesterlöner inkl social avg 34 011 35 373 
Övriga upplupna kostnader 2 708 776 
Summa upplupna kostnader 37 272 36 721 

Oförbrukade bidrag från annan myndighet 139 820 219 135 
varav 

Naturvårdsverket 92 854 122 907 
Havs- och vattenmyndigheten 24 034 9 450 
Länsstyrelsen i Örebro län 13 271 73 196 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 3 494 4 554 
Riksantikvarieämbetet 1 461 1 134 
Statens energimyndighet 1 435 1 536 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 809 3 656 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 460 285 
Trafikverket 329 85 
Brottsförebyggande rådet 310 55 
Kammarkollegiet 276 1 706 
Länsstyrelsen i Kalmar län 250 0 
Tillväxtverket 188 132 
Skatteverket 175 298 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 129 -404
Länsstyrelsen i Stockholms län 118 77
Länsstyrelsen i Hallands län 85 165
Post- och telestyrelsen 55 124
Statens jordbruksverk 27 95
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 0 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 20 20 
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Arbetsförmedlingen 12 12 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 4 0 
Länsstyrelsen i Blekinge län 3 3 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 1 0 
Socialstyrelsen 1 1 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 0 0 
Försäkringskassan 0 0 
Lantmäteriet 0 0 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 0 50 
Boverket 0 0 
Länsstyrelsen i Värmlands län 0 0 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande -3 0 

Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas: 
- Inom tre månader 13 982 21 914 
- mer än tre månader till ett år 69 910 109 567 
- mer än ett år till tre år 41 946 65 740 
- mer än tre år 13 982 21 914 

Oförbrukade bidrag från ickestatliga 
organisationer eller privatpersoner 7 858 8 002 

varav finansiering genom EU-fonder 
Life - program för miljö- och klimatpolitik 1 056 0 
ESF - sociala fonden 262 0 

Summa oförbrukade bidrag 147 679 227 137 

Övriga förutbetalda intäkter 
Summa förutbetalda intäkter 0 0 

Summa periodavgränsningsposter 184 951 263 858 
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Noter till anslagsredovisning 
Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 38 01 05 001 010 
Länsstyrelserna 
m.m., Skåne län

Anslagskredit 10 424 0 

Anslagsbehållning som 
disponeras, 3 % 10 424 9 736 

Kredit på räntekonto 17 000 0 

Låneram för anläggningstillgångar 11 000 8 118 

För Landshövdingens deltagande i 
den europeiska sambandsgruppen 
(European Association of State 
Territorial Representatives) får 
användas högst  85 46 

Anslagsbehållningen landar på ca 
9,7 mnkr vilket primärt beror på 
tillkommande finansiering för nya 
uppdrag under året som inte 
kunnat genomföras i full skala. 
Utnyttjandet av låneramen har 
ökat under året, men faller väl 
inom ramarna. 

NOT 39 19 01 001 010 
Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Skåne län 

Anslagskredit 5 0 

Anslagsbehållning som disponeras inget 0 

Uppföljning och utvärdering 100 72 

Beställningsbemyndigande  0 0 

Kostnadsutfallet för uppföljning 
och utvärdering utgörs av kostnad 
för systemet NYPS. 
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Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande 
under den period som årsredovisningen avser. 

Årsredovisningen är beslutad den 22 februari 2023. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Malmö den 22 februari 2023 

Anneli Hulthén 

Landshövding 
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Bilagor 

Bilaga A. Paragrafer i Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion, som redovisas i årsredovisningen 

Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 
1§ Länsstyrelsens ansvar för statlig förvaltning i länet Om länsstyrelsen 

2§ p1 Verka för att nationella mål får genomslag Övergripande om nationella mål, 
samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

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

Övergripande om nationella mål, 
samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

2§ p3 Följa tillståndet i länet Övergripande om nationella mål, 
samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

2§ p4 Främja samverkan Övergripande om nationella mål, 
samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

2§ p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Övergripande om nationella mål, 
samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

3§ p1 De allmänna valen Övrig förvaltnings och 
trafikföreskrifter 

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

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

3§ p3 Regional tillväxt Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

3§ p4 Infrastrukturplanering Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende Hållbar samhällsplanering och 
boende 

3§ p6 Energi och klimat Energi och klimat 
3§ p7 Kulturmiljö Kulturmiljö 
3§ p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 

beredskap 
Samhällsskydd och beredskap 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård och miljöskydd 
3§ p10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 
3§ p11 Fiske Areella näringar 
3§ p12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 
3§ p13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 
3§ p14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 

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

Areella näringar 

4 a§ Utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra vid Livsmedelskontroll, djurskydd och 
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Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 
Europeiska kommissionens samordning av revisioner 
enligt artikel 124 m.m. 
(datum för ikraftträdande 2022-01-28 (SFS 2022:13)) 

allmänna veterinära frågor 

5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

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

Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

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

Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

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

Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

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

Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Integrering av tvärsektoriella 
frågor 

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

Energi och klimat 

5§ p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Hållbar samhällsplanering och 
boende 

6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska 
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 

Naturvård och miljöskydd 

7§ Geografiskt områdesansvar 
(se Länsstyrelseinstruktion före och efter 2022-10-01) 

Samhällsskydd och beredskap 

7 a § Civilområdesansvar Samhällsskydd och beredskap 
7 b § Beredskapsmyndighet Samhällsskydd och beredskap 
14§ Miljöprövningsdelegation Naturvård och miljöskydd 
18§ Viltförvaltningsdelegation enligt förordning (2009:1474) Övrig förvaltning och 

trafikföreskrifter 
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Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som 
framgår i länsstyrelsernas regleringsbrev 2022. 

Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

1A1 Främja arbetet med 
Agenda 2030 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Övergripande om nationella 
mål, samverkan, tillsyn, länets 
utveckling och Agenda 2030 

Alla län 

1A2 Regionalt 
livsmedelsstrategiarbete 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Areella näringar Alla län 

1A3 Tillsyn hyresbostäder, 
studentbostäder m.m. 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Hållbar samhällsplanering och 
boende 

Alla län 

1A4 Bevarandeplaner Natura 
2000-områden 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A5 Nationella planen för 
moderna miljövillkor 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A6 Handlingsplan för grön 
infrastruktur 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A7 Tillsyn strandskydd Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A8 Förorenade områden Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A9 Målsättningar för 
hantering av EU-stöd 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Areella näringar Alla län 

1A10 
Landsbygdsprogrammet 
samt Havs- och 
fiskeriprogrammet 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Areella näringar Alla län 

1A11 EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Areella näringar Alla län 

1A12 Mänskliga rättigheter 
och icke-diskriminering 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
A. Nationella mål

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration mm. 

Alla län 

1B1 Civilt försvar och 
beredskapsplanering 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
B. Sektorsövergripande
och samordnande

Samhällsskydd och beredskap Alla län (kopia 
till MSB) 
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Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

1B2 Miljökvalitetsnormer 
luftkvalitet 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
B. Sektorsövergripande
och samordnande

Naturvård och miljöskydd Stockholm, 
Uppsala, 
Östergötland, 
Gotland, 
Västra 
Götaland, 
Östergötland, 
Västernorrland, 
Jämtland, 
Västerbotten 
och Norrbotten 

1B3 Naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv m.m. 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
B. Sektorsövergripande
och samordnande

Övrig förvaltning och 
trafikföreskrifter/ 
Naturvård, artbevarande m.m. 

Alla län 

1B4 Webbplatsen 
informationsverige.se 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
B. Sektorsövergripande
och samordnande

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration mm. 

Västra 
Götaland 

1C1 Förenkla för företag 
åtgärder 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

1C2 Omarrondering Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Areella näringar Dalarna, 
Värmland och 
Västra 
Götaland 

1C3 Regional 
utvecklingspolitik och den 
sammanhållna 
landsbygdspolitiken 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1C4 Mål i regionala 
utvecklingsstrategin m.m. 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

1C5 Planeringsstöd större 
industrietableringar 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Hållbar samhällsplanering och 
boende 

Norrbotten och 
Västerbotten 

1C6 Återfallsförebyggande 
insatser våld i nära relationer 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
C. Främjande av länets
utveckling

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration mm. 

Alla län 

1D1 Kontrollplan för 
livsmedelskedjan 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

Alla län 

1D2 Brottslighet och 
gränsöverskridande 
avfallstransporter 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1D3 Markärenden ovanför 
odlingsgränsen 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Areella näringar Jämtland, 
Västerbotten 
och Norrbotten 
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Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

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

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Naturvård och miljöskydd Dalarna, 
Västernorrland, 
Jämtland, 
Västerbotten 
och Norrbotten 

1D5 Långsiktigt hållbar 
rennäring 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Areella näringar Berörda län 

1D6 Ersättning för skada på 
fisk och fiskeredskap 

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Areella näringar Alla län 

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

Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Övrig förvaltning och 
trafikföreskrifter 

Alla län 

1D8 Renbetesavtal Mål och 
återrapporteringskrav / 
D. Tillsyn

Areella näringar Jämtland 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, 
redovisning av statistik enligt 
VÄS m.m. 

Organisationsstyrning Året i siffror Alla län 

3B3 Samverkansråd vid 
Statens kulturråd 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

Kulturmiljö Gotland 

3B12 Beredskap för testning 
och vaccination covid-19 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

Samhällsskydd och beredskap Alla län 

3B17 Anvisningsmodell för 
ensamkommande barn och 
anvisning av nyanlända 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration mm. 

Alla län 

3C2 Förstudie vägledning 
miljötillståndsprövning m.m. 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

3C7 Länsstrategier för 
jämställdhet 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

Folkhälsa, jämställdhet, 
integration mm. 

Alla län 
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Bilaga C. Övriga uppdrag, förordningar m.m. som 
redovisas i årsredovisningen 
Bilagan innehåller exempel på regeringsuppdrag och hänvisningar till paragrafer i förordningar 
i vilka det uttryckligen framgår att återrapportering/redovisning ska ske i årsredovisningen. 

Uppdrag/Förordning Område Avsnitt i årsredovisning 
2 kap. 4 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

Förhållanden av väsentlig betydelse 
för regeringens uppföljning och 
prövning av verksamheten  

Övrig redovisning 

3 kap. 1 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

Information av väsentlig betydelse Övrig redovisning 

3 kap. 2 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

Avgiftsbelagd verksamhet Övrig redovisning 

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

Kompetensförsörjning Arbetsmiljö och medarbetare 

7 kap. 2 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

Skattepliktig ersättning till ledamöter 
i styrelse, råd utsett av regeringen 
och myndighetens ledande 
befattningshavare 

Finansiell redovisning 

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

Frånvaro på grund av sjukdom Arbetsmiljö och medarbetare 

Uppdrag att bistå Rådet för 
hållbara städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm), 2017-12-
18 

Utveckling av hållbara städer Bilaga E. Länsstyrelsegemensam 
resultatredovisning av uppdrag som 
genomförs samordnat 
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Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
särskild ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2022 som redovisas 
i särskild ordning. 

Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Rapporterings-
datum 

Rapportering till 

2.2 Underlag till tabeller i 
årsredovisningen 

Organisationsstyrning 2023-02-22 Lst Örebro 

3A1 Minskat och förenklat 
uppgiftslämnande 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-25 Näringsdepartementet, Lst 
Kronoberg samordnar 

3A2 Energi- och 
klimatpolitiska målen 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-17 Lst Dalarna redovisar till 
Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet (kopia till 
Infrastrukturdepartementet) 

3A3 Resultat och effekter 
av arbetet med att skydda 
dricksvatten 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-03-01 Lst Kalmar redovisar till 
Miljödepartementet (kopia till 
Näringsdepartementet) 

3A4 Statligt stöd för bättre 
vattenhushållning 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-03-01 Lst Kalmar redovisar till 
Miljödepartementet 

3A5 Stöd till kommunernas 
kontinuitetsplanering 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2022-02-28 

2023-02-22 

Lst Jönköping samordnar 
dricksvatten. 
Lst Västernorrland samordnar 
avloppsrening. 

Delredovisas till 
Miljödepartementet 

Slutredovisas till 
Näringsdepartementet och 
Miljödepartementet. 

3A6 Restaurering och 
anläggning av våtmarker 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-15 Lst Gotland redovisar till 
Miljödepartementet 

3A7 Skydd, skötsel och 
förvaltning av värdefulla 
naturområden m.m. 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-15 Naturvårdsverket och Havs- 
och vattenmyndigheten (kopia 
till Miljödepartementet) 

3A8 Uppgifter om 
strandskyddsbeslut 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 
Miljödepartementet) 

3A9 Kostnader för 
hantering av EU-stöden 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2022-02-01 Statens jordbruksverk (kopia till 
Näringsdepartementet 

3A10 Föregående års 
fisketillsyn 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-02-01 Havs- och vattenmyndigheten 
(kopia till 
Näringsdepartementet) 

3A11 Missbruk av spel om 
pengar 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2023-03-31 Socialdepartementet 

3A12 Utbildning psykisk 
hälsa MILSA 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2024-03-31 Gäller enbart Lst Skåne som 
redovisar till 
Socialdepartementet 

3A13 Förstärkt tillsyn 
Alkohol och 
nikotinprodukter 

Uppdrag / A. Nationella 
mål 

2026-03-31 Socialdepartementet 
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Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Rapporterings-
datum 

Rapportering till 

3B1 Statlig närvaro och 
service i länet 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-06-15 Finansdepartementet, Lst 
Örebro samordnar 

3B2 Inriktningsmål för 
överklagade kommunala 
beslut om lov 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-02-28 Boverket (kopia till 
Finansdepartementet) 

3B4 Tillämpning av lagen 
(2009:724) om nationella 
minoriteter och 
minoritetsspråk 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-11-14 Lst Stockholm och Sametinget 
(kopia till Kulturdepartementet) 

3B5 Verka för 
minoritetspolitikens 
fastställda mål 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-04-01 Gäller endast Lst Stockholm 
som redovisar till 
Kulturdepartementet 

3B6 Minska spridning av 
granbarkborrar från 
skyddade områden 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-12-01 Näringsdepartementet, Lst 
Kronoberg samordnar 

3B7 Regionala arbetet med 
friluftspolitiken 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 
Miljödepartementet) 

3B8 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-02-15 Lst Västernorrland redovisar till 
Havs- och vattenmyndigheten 
(kopia till Miljödepartementet) 

3B9 Tillämpningen av 
barns rättigheter 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 2022-03-01 

2023-03-31 

Arbetsmarknadsdepartementet, 
Lst Dalarna samordnar 
Delredovisning 
Slutredovisning 

3B10 Stödja kommunerna i 
deras arbete med att 
motverka vräkningar 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-06-15 Boverket i enlighet med 
förordningen (2011:1160) om 
regionala 
bostadsmarknadsanalyser och 
kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 

3B11 Föräldrarskapsstöd Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-02-28 Socialdepartementet, Lst 
Örebro samordnar 

3B13 Aktiviteter på 
demokratiområdet 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-15 Lst Jönköping redovisar till 
Kulturdepartementet 

3B14 Motverka rasism på 
arbetsmarknaden 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-03-01 Lst Stockholm redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B15 Nationellt 
kompetenscentrum 
hedersrelaterat våld m.m. 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2022-05-31 Gäller enbart Lst Östergötland 
som redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B16 Lägesbilder om 
mottagandet av nyanlända 
och asylsökande 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Rapporterings-
datum 

Rapportering till 

3B18 Kommuners 
beredskap och 
mottagningskapacitet för 
mottagandet av vissa 
nyanlända invandrare 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B19 Kommuners 
beredskap och 
mottagningskapacitet för 
ensamkommande barn och 
unga 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B20 Insatser för 
asylsökande m.fl. 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B21 Redogöra för vilka 
insatser som ersättning 
lämnats enligt 37 och 37 a 
§§

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B22 Bedömning av 
resultat statlig ersättning 
insatser för vissa 
utlänningar 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3B23 Redovisning om 
samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare 

Uppdrag / B. 
Samordnande och 
sektorsövergripande 

2023-03-01 Lst Värmland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

3C1 Bredbandsutbyggnad Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2023-01-31 Post- och telestyrelsen (kopia 
till Infrastrukturdepartementet) 

3C3 Redovisa den svenska 
beslutade och utbetalda 
medfinansieringen av 
territoriella program 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2022-03-31 Gäller endast Lst Jämtland, 
Norrbotten och Västerbotten 
som redovisar till Tillväxtverket 
(kopia till 
Näringsdepartementet) 

3C4 Redovisa beslutade 
och utbetalade EU-medel 
för territoriella program 
Nord m. fl. 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2022-03-31 Gäller endast Lst Jämtland, 
Norrbotten och Västerbotten 
som redovisar till Tillväxtverket 
(kopia till 
Näringsdepartementet) 

3C5 Lämna 
utgiftsprognoser anslag 1:1 
m.m.

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

- Gäller berörda län som 
redovisar till Tillväxtverket 

3C6 Redovisa beslutade 
och utbetalade EU-medel 
för territoriella program 
Aurora m. fl. 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2022-09-23 Gäller endast Lst Jämtland, 
Norrbotten och Västerbotten 
som redovisar till Tillväxtverket 
(kopia till 
Näringsdepartementet) 

3C8 
Jämställdhetsperspektiv 
m.m. i krisledningsarbetet

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2024-02-22 Arbetsmarknadsdepartementet, 
Lst Kronoberg samordnar 

3C9 Regionala 
resurscentra bekämpa 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2023-03-10 Lst Östergötland redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartemetet 
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Uppdrag i regleringsbrev 
2022 

Område Rapporterings-
datum 

Rapportering till 

3C10 Bidrag till arbete mot 
mäns våld mot kvinnor 

Uppdrag / C. Främjande 
av länets utveckling 

2023-01-01 Jämställdhetsmyndigheten 
(kopia till 
Arbetsmarknadsdepartementet) 
redovisas i samband med 
redovisningen enligt 
förordningen (2021:995) om 
länsstyrelsernas regionala 
arbete mot mäns våld mot 
kvinnor. 

3D1 Byggnadsnämndernas 
tillsynsarbete 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-12-09 Boverket (kopia till 
Finansdepartementet) 

3D2  Analysera 
kommunernas användning 
av att begära 
planeringsbesked 

Uppdrag / D. Tillsyn 2023-01-31 Boverket (kopia till 
Finansdepartementet) 

3D3 Tillsynsutveckling 
enligt miljöbalken 

Uppdrag / D. Tillsyn 2023-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 
Miljödepartementet) 

3D4 Prövning enligt 
miljöbalken 

Uppdrag / D. Tillsyn 2023-03-31 Miljödepartementet (kopia till 
Näringsdepartementet), Lst 
Västernorrland samordnar 

3D5 Uppgifter - inverkan på 
miljön av vissa offentliga 
och privata projekt 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-11-30 Miljödepartementet, Lst Skåne 
samordnar 

3D6 Effektiv och rättssäker 
tillsyn 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-12-31 Finansdepartementet, Lst 
Västernorrland samordnar 

3D7 Effektivisera 
prövningsverksamheten 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-12-31 Finansdepartementet, Lst 
Blekinge samordnar 

3E1 Redovisa prognoser Uppdrag / E. Övriga 
uppdrag 

2022-02-07 
2022-04-27 
2022-07-29 
2022-10-28 

Hermes 

3E2 Systematisk 
användning och analys av 
data och statistik 

Uppdrag / E. Övriga 
uppdrag 

2022-05-16 
2022-12-31 

Finansdepartementet, Lst 
Södermanland samordnar 

3E3 Erfarenheter av vad 
pandemin inneburit för 
minskade utsläpp från 
tjänsteresor 

Uppdrag / E. Övriga 
uppdrag 

Redovisningen ska ske inom 
ramen för myndigheternas 
miljöledningsarbete i enlighet 
med vad som gäller enligt 
förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga 
myndigheter. 

3E4 Åtgärder för att öka 
säkerheten i digital 
infrastruktur 

Uppdrag / E. Övriga 
uppdrag 

2022-12-31 Finansdepartementet, Lst 
Västra Götaland samordnar 



LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN ÅRSREDOVISNING 2022 

 
171 

 
 

  

 

Bilaga E. Länsstyrelsegemensam resultatredovisning av 
uppdrag som genomförs samordnat 

Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning 
Länsstyrelsernas IT-avdelning har bidragit i den länsstyrelsegemensamma portföljstyrningen i 
förvaltning och projekt inom bland annat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och 
bidragit i Tillväxtverkets utveckling av verksamt.se.   

IT-avdelningen har medverkat i länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli med 
anledning av Rysslands invasionskrig i Ukraina och utvecklat metodstöd, rapportering och 
analys av en lägesbild av cybersäkerhet i Sveriges kommuner. Länsstyrelserna har via IT-
avdelningen aktivt medverkat i eSams projekt om Digital Samverkan (dSam) inom offentlig 
sektor. Det är av stor vikt för länsstyrelserna att digital samverkan fungerar på ett bra sätt 
inom offentlig sektor då länsstyrelserna har omfattande kontakter med kommuner och andra 
myndigheter.    

Samordnad löneservice 
Funktionens uppdrag är att hantera löner för 22 myndigheter, 21 länsstyrelser samt 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Tillfälligt hanterar Löneservice 
även lönerna för Brottförebyggande rådet, Brå. Löneservice huvuduppgift är att hantera 
löneutbetalningarna och leveranser inom utsatta tider för uppdragsgivarna med hög kvalitet 
och med god service. Värdlän för funktionen Löneservice är Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Under 2022 har Löneservice i snitt hanterat 7 900 löner och betalat ut cirka 186 miljoner 
kronor per månad för länsstyrelserna. Samma siffor för år 2021 är 7 600 löner och 176 
miljoner kronor per månad. Ökningen beror delvis på att de flesta länsstyrelser anställde extra 
personal för arbetet med årets val, totalt cirka 1 500 personer. För MUCF och Brå hanteras 
ytterligare cirka 300 löner per månad.  

Samordningen bidrar till en enhetlig och kostnadseffektiv hantering av löneutbetalningarna och 
att Löneservice kan hantera ett ökat antal löneutbetalningar sparar tid och kostnader för 
uppdragsgivarna.  

Samordningen av lönehanteringen underlättar även i kontakt med andra myndigheter till vilka 
rapportering ska ske, exempelvis pensionsuppgifter, statistik och skatteuppgifter som 
rapporteras varje månad. Samarbetet med länsstyrelsernas andra nationella funktioner och 
projekt blir enklare i lönerelaterade frågor. Effekten av samordningen har under åren också 
lett till att även kompetensen kring lön och avtalsfrågor har samordnats hos Löneservice. 
Löneservice har en betydligt mer rådgivande roll idag. 
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Telefonistorganisation 
Funktionens uppdrag är att hantera samtal för 20 länsstyrelser genom vår gemensamma växel 
och En väg in (EVI) Kundsupport för jordbrukarstöd. Den övergripande inriktningen för 
telefonistorganisationen är att bedriva verksamheten med balans mellan kostnadseffektivitet, 
kvalitet och god service. Värdlän för telefonistorganisationen är Länsstyrelsen i Kronobergs 
län.  

Telefonistorganisationen har under ett händelserikt år levererat god service.Vi upplever ett 
intresse från länen att vi skulle kunna avlasta dem mer genom ett bredare uppdrag. En ökad 
snitthanteringstid visar att medborgaren förväntar sig ökad service. Resultatet av denna trend 
är en behovsanalys som kommer att gå ut nationellt till våra kunder. 

En väg in (EVI) Kundsupport för jordbrukarstöd har under året avlastat länen mer genom att 
utföra registreringskontroller. En stor mängd samtal har under året handlat om frågor som 
berör de nya jordbrukarstöden för 2023. 

Vår samverkan med IT-avdelningen på strategisk nivå är fortsatt viktig. 

Vi har under 2022 fått en ökad mängd frågor från länsstyrelserna angående att 
verksamhetsanpassa sin tillgänglighet via telefon. Det har resulterat i flera digitala 
utbildningsinsatser där responsen från utbildningarna har varit väldigt positiv. Vi har nu därför 
planer på att under 2023 erbjuda dessa utbildningar vid fler tillfällen.  

En god telefonkultur i våra verksamheter stärker varumärket Länsstyrelsen där tillgänglighet är 
en viktig faktor för hur medborgaren upplever myndigheten.   

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

LstEA har en bemannad support och syftet är att stötta länsstyrelserna gällande ekonomiska 
frågor för att eftersträva en hög kvalité. Under 2022 har LstEA hanterat drygt 1 000 
supportfrågor. 

LstEA har gjort ett 30-tal utsökningar ur ekonomisystemet för länsstyrelsernas räkning och på 
sätt effektiviserat hanteringen och kvalitén för dessa förfrågningar såväl interna som externa. 
Flera av utsökningsmallarna har förbättrats under året för att bättre fånga in frågeställarens 
behov. 

VÄS-förvaltningen har under året arbetat med att utveckla verksamhets– och ärendestrukturen 
(VÄS). Som ett resultat av detta har VÄS-strukturen kompletterats med ett nytt 
verksamhetsområde (46) som ska följa upp de sex nya civilområdena. Processen följer 
tidslinjen och en uppdaterad VÄS-struktur kommer redovisas i mitten av januari 2023. 
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LstEA har genom ÅR-mallgruppen förvaltat och utvecklat den länsstyrelsegemensamma 
årsredovisningsmallen som ligger till grund för länsstyrelsernas årsredovisning. Några av 
förändringarna är  

• Minskat antalet resultatindikatorer från 27 till 15. Bedömningsgrunden ska ha mer fokus på
resultat och mindre beskrivande. Målet är att få en mer rättvisande bild av
resultatutvecklingen över tid

• Lyft ur länsstyrelsegemensamma texter och lagt till dem i en ny bilaga E.

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

En effekt av det länsstyrelsegemensamma arbetet med informationssäkerhet och dataskydd är 
att vi har höjt säkerhetskulturen genom utbildning för att höja basnivån på kunskap och 
medvetenhet hos medarbetarna och framförallt hos de grupper som arbetar direkt med 
informationssäkerhetsfrågor. Tillsammans med förvaltningsorganisationen, Gemensamma 
kansliet och IT-avdelningen arbetar länsstyrelserna systematiskt och riskbaserat med ständiga 
förbättringar i hanteringen av länsstyrelsernas information, särskilt när det gäller 
personuppgifter.   

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

Figur 1. Länsövergripande samverkan 

För att kunna hantera länsstyrelsernas bredd av verksamhetsområden har länsråden delat in sig 
i sex länsrådsgrupper och i respektive länsrådsgrupp deltar 5-7 länsråd. Varje länsrådsgrupp 
har ett antal nätverk knutna till sig, som arbetar operativt på uppdrag från länsrådsgruppen. 
Alla nätverk har representation från samtliga 21 länsstyrelser. 

Förvaltnings- och utvecklingsportfölj 
För att åstadkomma en effektiv samverkan har länsstyrelserna sedan 2015 en etablerad 
portföljstyrning av sin utveckling och förvaltning. På en övergripande nivå styrs den 
gemensamma utvecklings- och förvaltningsportföljen genom att planering, uppföljning och 
beredning m.m. sker hos det gemensamma kansliet. Beslut fattas av länsrådsgrupp 7 som 
tillsammans med IT-chefen utgör portföljstyrgrupp. 

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

Utvecklingsportföljens utvecklingsinsatser kopplas till gemensamma strategier och en 
gemensam digital målbild är under framtagande. Därutöver har länsstyrelserna alltid ett antal 
initiativ som måste genomföras utifrån beroenden till sektorsmyndigheternas uppdrag. För 
2022 är det exempelvis arbete med samtjänster tillsammans med Tillväxtverket och uppdrag 
samordnade av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) såsom Single Digital Gateway. 
Inom ramen för arbetet med Tillväxtverket har länsstyrelserna arbetat med flera av de 
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byggblock som finns i ENA för att utveckla hållbara tjänster och lösningar för framtiden. Det 
har tagits fram flera nya e-tjänster som kopplats till verksamt.se där företag får stöd och 
vägledningar och inom kort kommer kunna följa sitt ärende. Länsstyrelsernas e-tjänster kan 
hämta adressuppgifter från bastjänsten via Bolagsverket och arbete pågår utifrån byggblocken 
Mina ärenden och API-hantering. Under året har även ensade och länsstyrelsegemensamma 
huvudprocesser för tillsyn och prövning tagits fram. I övrigt anpassas innehållet i de båda 
portföljerna utifrån verksamheternas behov. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med Agenda 2030 
Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att stödja länsstyrelserna 
i arbetet med regleringsbrevsuppdrag 1A1 avseende Agenda 2030 och fylla rollen som en 
regional huvudaktör i arbetet med de globala målen. Arbetet har resulterat i fördjupad kunskap 
om agendans koppling till länsstyrelsernas verksamhet, spridning av goda exempel och 
tvärsektoriella arbetssätt, samt en bättre omvärldsbevakning. Exempel på väsentliga insatser 
under året: 

• Länsstyrelserna finns representerade i GD-forum, där svenska myndigheter samverkar för 
att uppnå de globala målen. Länsstyrelsen har sedan 2022 rollen som samordnare för GD-
forum. Det innebär sammankallande av Lilla GD-gruppen, där landshövdingen i Värmlands 
län är ordförande, samt den Operativa gruppen, som består av tjänstepersoner.  

• Extern samverkan med bland annat Nationella samordnaren för Agenda 2030, Glokala 
Sverige, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA1). På uppdrag av 
nationella samordnaren har Länsstyrelsen i Södermanlands län tagit fram en förstudie om 
verktyg för tillgängliggörande och visualisering av data. 

• Det länsstyrelsegemenamma arbetet har haft två fördjupningsområden; extern samverkan 
samt hur Agenda 2030 beaktas i beslut och processer.  

• Länsstyrelsegemensam konferens för länsledningar, länsstyrelsernas kontaktpersoner för 
Agenda 2030, chefer och strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030.  

• Nyhetsbrev om Agenda 2030 och gemensam samverkansytan för Agenda 2030. 

Bedömningen är att resultatet är gott och i allt väsentligt uppnår målet för det 
länsstyrelsegemensamma arbetet. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med könsuppdelad statistik 
Individbaserad statistik redovisas inte genomgående könsuppdelat vid Länsstyrelsen. Ett beslut 
har tidigare fattats om att länsstyrelserna gemensamt ska driva ett nationellt utvecklingsprojekt 
då det saknas ett förvaltningsobjekt för sakområdet jämställdhet. Arbetet ska resultera i en 
vidareutveckling av statistiken och vårt system. Sedan pandemins start har arbetet med 
könsuppdelad statistik i ärendesystemet Platina försenats och tillfälligt stannat av.  
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Länsstyrelsernas arbete med att bistå Rådet för hållbara städer 
(M2017/03235/Mm) 
Länsstyrelserna ingår som en av 14 medlemmar i regeringens Råd för hållbara städer. I mars 
2022 fick rådet ett förlängt och ändrat uppdrag med tydligare fokus på att arbeta mot mål 11 
Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Rådet ska enligt uppdraget utveckla sin 
gemensamma webbplats till en plattform för kunskap och finansiering för utveckling av 
hållbara städer och samhällen. Rådet ska även stödja kommuner som berörs av större 
industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Rådets 
nuvarande uppdrag sträcker sig till 31 december 2030. 

I februari 2022 lämnade rådet enligt tidigare uppdrag sin årliga rapportering till 
Regeringskansliet. Rådets ledamöter har under året haft fyra möten och rådets expertnätverk 
har haft nio möten. I juni hölls även ett gemensamt stormöte i Skellefteå där bland annat rådets 
ledamöter, rådets expertnätverk, representanter från rådets tre referensgrupper och 
representanter från kommunledningar samt ledningar från regioner och länsstyrelser i 
Norrbotten och Västerbotten deltog. Syftet med mötet var att skapa kontakter, att skapa 
förståelse för varandras uppdrag och utmaningar samt lägga grunden för ett framtida 
gemensamt arbete. 

Under året har rådets medlemmar även bidragit med material till den gemensamma 
webbplatsen i form av information om nya kunskapsstöd, metoder och 
finansieringsmöjligheter, i syfte att underlätta för kommuner och andra aktörer att hitta 
aktuellt material inom hållbar stadsutveckling. 

I september skickade rådet in en ansökan till Tillväxtverket om att driva en 
samverkansplattform med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den syftar till att 
stötta genomförandet av Regionalfondens insatser inom hållbar urban utveckling genom att 
vara en nationell plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan.  

Länsstyrelsernas roll i rådet är att bidra med kunskap och kompetens om kommunernas 
förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling. Länsstyrelsernas olika regionala nätverk 
betyder mycket för rådets arbete för att nå ut till kommunerna. Bedömningen är att 
länsstyrelsernas arbete i rådet mycket väl motsvarar dess roll och ansvar samt att rådet 
uppfyller sitt syfte.   

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med energi och klimat 
(LEKS) 
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) samordnar det regionala klimat- och 
energiomställningsarbetet. LEKS bidrar till att utveckla samverkan mellan länsstyrelserna, 
deras olika sakområden, berörda myndigheter och departement. Exempel på väsentliga 
insatser som LEKS genomfört 2022 är: 
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• Arrangerat en ledningskonferens med länsstyrelsernas länsledningar med temat Ledarskap
för energi- och klimatomställningen och två nätverkskonferenser för handläggare.
Konferenserna har lett till ökat samarbete mellan länsstyrelsernas sakområden och
kunskapsutveckling.

• Tre samverkansledare och flera projekt har samordnat arbetet inom respektive område.
Arbetet har underlättat länsstyrelsernas handläggning och utåtriktade arbete och lett till
snabb och effektiv hantering av ansökningar och projekt, liksom förbättrade arbetssätt och
underlag.

• Utvecklat Klimatklivet genom integrering av IT-miljön för ansökningar. Arbetet har lett till
effektivare hantering av stödet och synergier mellan olika åtgärdsprojekt.

• Samordnat remissvar. Insatserna har bidragit till ökad kunskapsöverföring inom olika
sakfrågor och bättre, samordnade remissvar.

• Framtagande av stöd, mallar och rutiner för arbetet med Elektrifieringspiloter. Insatserna
utgjorde en förutsättning för att Länsstyrelsens uppdrag kunnat genomföras.

• Tillsammans med Energimyndigheten utvecklat uppdraget om stöd till kommuner och
regioner i energibesparingar.

Flera av insatserna sker i samverkan med RUS och olika chefsnätverk. 

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

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med miljömålen (RUS) 
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) är samverkansorgan för det 
regionala miljömålsarbetet. RUS vision är att miljömålen är uppnådda genom samverkan och 
effektiva insatser som förverkligar Agenda 2030. RUS bidrar till tydligare uppföljning av 
miljömålen och till att åtgärdsarbetet intensifieras och följs upp. Vidare förstärker RUS 
länkarna mellan nationell, regional och lokal nivå. I RUS styrgrupp ingår chefsnätverk på 
länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen samt Naturvårdsverket och SKR 
som adjungerade. I RUS arbetsgrupp ingår medarbetare från flera länsstyrelser. 

Väsentliga insatser under året: 

• Samordning och utveckling av miljömålsuppföljningen. Insatser inom
miljöinformationsförsörjning och miljöövervakning. Medverkan i fördjupad utvärdering av
miljömålen 2023.

• Samordning av arbete i Miljömålsrådet och med Agenda 2030.
• Projekt inom sakområden, bland andra samhällsplanering, länstransportplanering,

målkonflikter synergier skog, cirkulär ekonomi, kulturmiljö, grön infrastruktur och hållbar
konsumtion.

• Vägledning åtgärdsprogram och förändringsledningskurser för länsstyrelser och kommuner.
Medverkan i förvaltning av Åtgärdswebb för miljömålen.

• Kommunnätverk, medverkan nationella uppdrag, bland annat hos Tillväxtverket.
• Medarrangör av miljömålsdagar och årligt möte för länsstyrelsernas miljömålsuppdrag.
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Flera insatser sker i samverkan med LEKS (länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning) och 
olika chefsnätverk. 

Bedömningen är att resultatet är gott och i allt väsentligt bidrar till att uppnå uppsatta mål. 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med covid-19 
År 2020 etablerade länsstyrelserna, efter beslut från landshövdingarna, gemensamt ett 
samordningskansli med syfte att möjliggöra länsövergripande samordning och en effektiv 
samverkan med myndigheter på nationell nivå under hanteringen av pandemin. Denna 
samordning fortsatte under 2021 och fram till och med första kvartalen 2022. 

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

Länsstyrelserna initierade under våren 2020 en följeforskning för att belysa och tillvarata 
erfarenheterna från länsstyrelsernas gemensamma hantering av pandemin och Lunds 
Universitetet har under hösten lämnat sin slutrapport (Lund: LTH, Avdelningen för 
Riskhantering och Samhällssäkerhet, 2021-09-16, Diarienummer: F 2021/1603). 
Bedömningen är att resultatet var gott och studien visade att länsstyrelserna har spelat en 
betydande roll för hur samhället har lyckats i hanteringen av pandemin. 

Samordningskansliet för gemensam hantering av pandemin har utvecklat länsstyrelsernas 
förmåga att tillsammans och samordnat hantera allvarliga samhällsstörningar såväl nationellt 
som regionalt.  

Erfarenheterna från samordningskansliet för gemensam hantering av pandemin har legat till 
grund för länsstyrelsernas gemensamma hantering av den säkerhetspolitiska utvecklingen 
under 2022 genom samordningskansliet MATS. Lärdomar från den gemensamma hanteringen 
av pandemin har även varit betydelsefulla för utvecklingen av de beredskapskanslier som håller 
på att upprättas vid civilområdesansvariga länsstyrelser.   

Generellt har erfarenheterna bidragit till att utveckla länsstyrelsernas enskilda förmåga att 
hantera allvarliga samhällsstörningar regionalt och har också bidragit till utvecklingen av länens 
totalförsvarsförmåga. 

Länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-
lagen 
Från den 10 januari 2021 till den 31 mars 2022 gällde en tillfällig covid-19-lag i Sverige. 
Länsstyrelserna var utsedda tillsynsmyndigheter och hade i uppdrag att kontrollera att lagen 
och tillhörande föreskrifter följdes. Länsstyrelsen i Dalarnas län hade uppdraget att samordna 
länsstyrelsernas tillsynsarbete, vilket framgår av Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
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Länsstyrelsernas arbete med pandemitillsynen visade att det med korta ledtider går att 
organisera sig och bedriva en likartad tillsyn även om vi är 21 myndigheter. Uppfattningen 
bland länsstyrelserna var att arbetsmodellen med en nationell samordning som ges ett tydligt 
ansvar och mandat har varit direkt bidragande till det goda resultatet. Länsstyrelserna har 
genomfört 61 822 tillsynsåtgärder, varav 30 388 tillsynsbesök vilka lett till 54 förelägganden 
och 34 förelägganden med vite. För mer information se länsstyrelsernas slutrapport, 
Länsstyrelsen Dalarnas län Rapport 2022:13 En enad insats mot smittan - länsstyrelsernas 
pandemitillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.  

Länsstyrelsernas tillsynsarbete och den nationella samordningens arbetsinsats bedöms ha levt 
upp till ställda krav och förväntningar. Redan etablerad myndighetsövergripande samverkan 
har varit avgörande och medfört konkreta resultat i form av tillsynsåtgärder. Länsstyrelsernas 
redan etablerade nätverk och kompetens inom en variation av sakområden ger en beredskap att 
med kort varsel även i framtiden klara av liknande arbetsuppgifter. 

Länsstyrelsegemensamt arbete till följd av kriget i Ukraina 
Landshövdingarna beslutade den 1 mars att upprätta ett gemensamt nationellt 
samordningskansli med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Kansliets operativa del 
samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Kansliet har främst samordnat regeringsuppdrag 
samt informationsdelning och kommunikation mellan nationella myndigheter och 
länsstyrelserna, vilket bedöms ha lett till en högre effektivitet i arbetet hos länsstyrelserna och i 
övriga myndigheter. Länsstyrelserna fick tidigt i uppdrag att regelbundet redovisa lägesbilder 
från länen och sammanställa en nationell lägesbild inklusive samverkansbehov. Ett särskilt 
utvecklingsarbete initierades för att sammanställa en lägesbild om cybersäkerhet vilket har 
resulterat i samlad kunskap om läget rörande cybersäkerhet i kommunerna. Kansliet deltog i 
Migrationsverkets uppdrag att åstadkomma en jämn fördelning mellan kommunerna vid 
anskaffning av boenden för skyddssökande från Ukraina och har deltagit i arbetsgrupper 
rörande civilsamhället och social hållbarhet.   

Bedömningen är att samordningskansliets bidrag till den nationella lägesbilden rörande krigets 
påverkan på samhället varit värdefullt, särskilt genom att lyfta det regionala och lokala 
perspektivet. En enkät visar att kansliet uppfattats ha startat upp fort och särskilt nämns att 
kansliets informationshantering har varit positiv. Genom kansliets arbete bedöms 
länsstyrelserna ha fått bättre planeringsförutsättningar för sitt arbete.
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