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Effektiv handläggning 

• Vi är konsekventa och tydliga 
• Vi fattar rimliga och rättssäkra 

beslut  
• Vi har tydliga rutiner och 

processer 
 

Kunniga medarbetare 

• Vi är effektiva och prioriterar 

• Vi bidrar till en god arbetsmiljö 

• Vi utvecklar vår kompetens 

 

För ett livskraftigt Östergötland 
Inledning  
Vår verksamhetsplanering är en tydlig tråd från styrande dokument, såsom 

regleringsbrev och länsstyrelseinstruktion, till verksamhetens uppdragsmål och 

genomförande. Länsledningens vision och övergripande mål anger synsätt och 

strävan i vårt arbete. 

Styrdokument från regering och riksdag
Regeringen styr länsstyrelserna genom länsstyrelseinstruktionen, årliga 

regleringsbrev och tillfälliga uppdrag under året. Genom en årlig budget fastslår 

Regeringen vilka ramar länsstyrelserna har och hur medlen ska fördelas mellan 

länsstyrelsernas olika verksamhetsområden. 

 

Förutom den direkta styrningen från regeringen ska länsstyrelserna också förhålla sig 

till de lagar och förordningar som riksdagen fattat beslut om. Med andra ord innebär 

lagarna och förordningarna, länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrevet, uppdragen 

och budgeten grunden för styrningen av Länsstyrelsen Östergötland.  

Vision och övergripande mål
Länsstyrelsen Östergötlands övergripande mål med verksamheten är: 

 

Ett livskraftigt Östergötland 

 

Inför 2018 har en översyn av de övergripande målen skett. Översynen har lett till att 

målen har förenklats och förtydligats. Länsstyrelsen Östergötland har därmed dessa 

fyra övergripande mål med förtydligande punkter: 
  

Professionell service 

• Vi har en god dialog  

• Vi är tillgängliga och 

tillmötesgående 

• Vi är ambassadörer för 

Länsstyrelsen  

Hållbar tillväxt 

• Vi tar initiativ för hållbar 

utveckling  

• Vi arbetar offensivt och 

strategiskt 

• Vi utvecklar våra verksamheter 
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Våra ledord 
Våra interna ledord, ”förbättra, förenkla och förtydliga”, sammanfattar hur vår 
verksamhetsstyrning ska vara. Den visar hur vi ska jobba med sakfrågor och 
ärendehandläggning, hur vi bemöter brukarna, skriver våra beslut och hur vi utövar 
vårt arbete. 
 

 
 

Den statliga värdegrunden 
Den gemensamma statliga värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen 
sammanfattas i sex grundläggande principer. Dessa principer är gemensamma för 
samtliga statsanställda, oavsett myndighet. 
 

1. Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första 

stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige 

utgår från folket. 

2. Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen som 

föreskriver att den offentliga makten utövas under lagarna. 

3. Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen som anger att 

domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

4. Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen 

som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 

5. Respekt för lika värde, frihet och värdighet, enligt 1 kap. 2 § 

första stycket regeringsformen som föreskriver att den offentliga 

makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans frihet och värdighet. 

6. Effektivitet och service är också grundläggande värden för 

statsanställda genom central lagstiftning om statsbudgeten och 

förvaltningen. 
 
Frågor som rör värdegrunden har inte alltid lättillgängliga eller enkla 
svar. En utgångspunkt bör vara att en anställd ska utöva sin roll med 
såväl sin egen som andras integritet för ögonen. Vidare innebär den 
överordnade principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, 
att varje statsanställd i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är 
folket som är hans eller hennes uppdragsgivare och att offentlig maktutövning 
alltid måste ha stöd av lag. 
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Vår ek 
Med hjälp av eken, stolt symbol för Östergötlands eklandskap, knyter vi samman 
vision, mål, fokusområden, värdegrund och styrning.  
 
I rötterna finns stabiliteten, näringen och växtkraften. Här finns också 
länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrevet, uppdrag och ekonomi.  
 
Stammen är den viktiga ryggraden. Där hittar vi de övergripande målen, 
fokusområdena och vår värdegrund.  
 
I det livfulla grenverket finns vi 
medarbetare, vår organisation och de 
olika aktiviteter som görs varje år.  
 
Strax utanför finns våra medspelare; 
kommuner, medborgare, 
myndigheter, näringsliv och 
organisationer. Trots att de är 
utanför eken är de ändå en 
förutsättning för en fungerande 
helhet.  
 
Ovanför lyser visionen som 
genomsyrar eken och verksamheten. 
 
När eken fäller sina löv samlar vi ihop årets arbete och skriver vår årsredovisning. Så 
kommer ett nytt regleringsbrev som tillsammans med verksamhetsplanen ger ny 
näring åt rötterna; en förutsättning för att eken återigen kan slå ut och vi med full 
kraft kan ta itu med de nya uppgifterna. 
 
Med andra ord en årscykel av vår verksamhetsstyrning som symboliseras av 
Östergötlands stolthet, eken. 
 

Länsledningens samlade inriktning för verksamheten 
Länsledningen önskar ett samlat arbete, oavsett verksamhet, utifrån tre utvalda 
fokusområden. Fokusområden för 2018–2019 är:  

• Agenda 2030 

• Civilt försvar och informationssäkerhet 

• Digitalisering 
 
Inom samtliga fokusområden finns en arbetsgrupp med en sammankallande person 
som leder gruppens arbete. En beslutsfattande styrgrupp som består av länsledningen 
och sakkunniga chefer finns också. Inför eventuella beslut ska chefsgruppen fungera 
som en remissinstans. På så sätt organiseras samtliga fokusområden på samma sätt 
och samtliga enhetschefer blir delaktiga i arbetet samt får möjlighet att inkomma med 
synpunkter genom remissinstansförfarandet. 

Agenda 2030 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att bidra till genomförandet av Agenda 2030 
på den regionala nivån. Vi ska också bistå regeringen i arbetet med Agenda 2030. 
Länsstyrelsen har uppdrag och verksamheter inom fler politikområden än någon 
annan statlig myndighet. Vi har stort fokus på områden som är centrala för Agenda 
2030 såsom miljö, mänskliga rättigheter och hållbar tillväxt. I stort sett samtliga 17 
globala hållbarhetsmål och ett stort antal av dess delmål berör vår verksamhet. 
Länsstyrelsen har en samordnande funktion i frågor som spänner över många 
områden, och har därmed ett helhetsperspektiv och stor erfarenhet av att arbeta 
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tvärsektoriellt. Det finns potential för Länsstyrelsen att arbeta med fler av delmålen, 
inte minst kan mer kraft läggas på samspelet mellan de olika dimensionerna av 
hållbar utveckling - den miljömässiga, sociala och ekonomiska - och hantera 
konflikter och stimulera synergier mellan dessa perspektiv. 

Civilt försvar och informationssäkerhet 
Planeringen för totalförsvaret återupptogs efter beslut i den försvarspolitiska 
inriktningen 2014/15:109. Totalförsvar besår av militärt försvar och civilt försvar. 
Civilt försvar är en verksamhet som bedrivs av myndigheter, landsting, kommuner 
och privata aktörer. Länsstyrelsen har, i egenskap av högsta civila försvarsmyndighet 
i regionen, ett tydligt uppdrag i och med det försvarspolitiska beslutet. Verksamheten 
avseende civilt försvar har identifierats till tre huvudsakliga inriktningar:  

• Internt arbete med att stärka och säkra upp basverksamheten, vår 

grundförmåga, inom ett antal områden som syftar till informationssäkerhet 

gentemot andra myndigheter och kommuner, samt ett tillfredställande 

säkerhetsskydd (verksamhetsinriktning). 

• Öka den administrativa förmågan för att klara länsstyrelsens ansvarsområden 

enligt beredskapslagstiftningen (administrativ inriktning). 

• Genom samverkan utbilda egna och andra aktörer samt delta i 

totalförsvarsövningar med syfte att klara av länsstyrelsens uppdrag i hela 

hotskalan (samverkansinriktning). 
 

Digitalisering 
För att kunna möta de utmaningar som det offentliga Sverige står inför behöver 
digitaliseringens möjligheter tas tillvara. 
Enligt regeringens direktiv ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara 
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. 
Idag är skillnaderna stora beroende på var du bor i landet och vilken myndighet du 
möter. För att överbrygga dessa och möta individens behov behöver stat, kommun 
och landsting gå hand i hand. Det offentliga behöver samverka genom att ta tillvara 
på digitaliseringens möjligheter. Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt 
med det offentliga Sverige. Regeringskansliet skriver att ”vi måste tänka digitalt först 
och se förvaltningen som en digital förvaltning”. Länsstyrelsen ska, i vår verksamhet 
löpande verka för att öka den digitala hanteringen för att förenkla, effektivisera och 
snabba upp våra processer till gagn för medarbetare och brukare. 
 

Organisation och enhetsvisa verksamhetsplaner 
Varje organisatorisk del (enhet) ska ta fram en plan för sin del av verksamheten. 
Planen ska följa den mall som tagits fram, eller elektroniskt läggas in i LISA-
verktyget. Respektive enhets verksamhetsplan är en bilaga till den övergripande 
verksamhetsplanen. 
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Enheternas prioriterade områden 
I enlighet med enheternas verksamhetsplaner har ett antal prioriterade områden per 
enhet fastslagits för 2018.  
  

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd 

1. Verksamhet styrd av lagkrav och regeringsbeslut  

2. Stöd till länsledning, chefer och medarbetare  

3. Verksamhets- och organisationsutveckling  

4. Främja länets utveckling 

5. Förbättra enhetens interna arbetssätt  
 

Kultur – och samhällsbyggnadsenheten 

1. Tydlig och effektiv handläggning i tvärsektoriell anda. Effektivisera 

handläggningsprocesserna, internremisser och möjliggöra digitala 

ansökningar  

2. Civilt försvar och informationssäkerhet (säkerhetsskyddet) – säkra upp 

förmågan att hantera Länsstyrelsens uppgift inom totalförsvaret 

3. Stärka kontakterna med kommuner, myndigheter och regionala aktörer 

proaktivt inom kulturmiljö, plan och klimatanpassning  

4. Stärka kunskapsrollen, förbättra, utveckla och använda de kunskaps- och 

planeringsunderlag som behövs inom ramen för Agenda 2030. Detta stärker 

vår tillsynsroll och bidrar till att verka för statliga intressen  

5. Skapa en dynamisk krisorganisation för hela hotskalan som är övad och 

utbildad 
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Lantbruksenheten 

1. Utbetalning av jordbrukarstöd 

2. Fatta beslut samt utbetalning av stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- 

och fiskeriprogrammet  

3. Egen rådgivning  

4. Tillsyn  

5. Övrig verksamhet  
 

Naturvårdsenheten 

1. Arbeta för en hållbar ärendehandläggning vad det gäller ärendebalanser, 

arbetsbelastning, delaktighet, service och rättssäkerhet  

2. Förbättrad arbetsmiljö – skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna 

trivs  

3. Nya naturvårdsprojekt – framtagande av bärande projektidéer och 

ansökningar  

4. Värdefulla träd i stad och landsbygd  

5. Naturum – tydliggörs som en del av Länsstyrelsens skyltfönster till 

allmänheten 
 

Rättsenheten 

1. Genomförande av val till riksdagen, regionfullmäktige och kommun 2018  

2. Viltförvaltningen (älgjakt, kronhjortsjakt och delar av skyddsjakten) 

3. Övergång till verksamhet i enlighet med nya Förvaltningslagen  

4. Tillsyn överförmyndare och bevakningsföretag  

5. PBL-ärenden med målsatta handläggningstider 

6. Tävlingar på väg 

7. Arbete mot stress hos enhetens medarbetare  
 

Enheten för social hållbarhet 

1. Vi samarbetar mellan uppdragen  

2. Vi har en gemensam verktygslåda med metoder vi arbetar med  

3. Vi har ett gemensamt sätt att handlägga ärenden och beslut, med hög service 

och transparens genom digitalisering (inklusive informationssäkert)  

4.  Vi arbetar aktivt med 5§ med hjälp av framtagna verktyg/metodstöd 

5. Vi når ut med relevant information och har en tydlig kommunikation med 

våra aktörer 
 

Miljöskyddsenheten 

1. God dialog 

2. Giftfri miljö 

3. Ingen övergödning 

4. Effektiv handläggning (inklusive digitaliseringsarbetet) 

5. Begränsad klimatpåverkan 
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Länsveterinärsenheten 

1. Utbrott av allvarliga smittor och beredskap för smittsamma djursjukdomar 

2. Handlägga och verkställa akuta djurskyddsärenden (inklusive övertagande av 

nya uppgifter från Polisen) samt sanktioner och uppföljning av allvarliga 

brister efter djurskyddskontroll 

3. Planerad tillsyn, kontroller och ansökningar, alla områden (förprövning, 

tillstånd, besiktningar, livsmedel- och primärkontroller) 

4. Samordning i länet. Livsmedelsinspektörer, veterinärer med flera. 

 

Verksamhetens totalbudget 
  2018 
  budget 

Anslag   
Utgiftsområde 1   

  anslag 5:1 Länsstyrelserna 131 746 
    

Utgiftsområde 13   

  anslag 13:3.1.1 Särsk jämst.åtgärder E-län 14 000 
    

Utgiftsområde 19   

  anslag 19: 1.1 Regionala tillväxtåtgärder 1 148 
    
Summa anslag 146 894 

Avgiftsinkomster som disponeras   

Offentligrättsliga avgifter som disp. 2 000 

Uppdragsverksamhet 200 

Övriga avgifter   

Summa avgifter som disponeras 2 200 

Övriga inkomster som disponeras   

Bidrag 95 000  

Donationer   

Finansiella intäkter 50 

Övriga inkomster 11 000 

Summa övriga inkomster 106 050 

Total finansiering 255 144 
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Enheternas personalbudget 
Personalbudget exklusive overheadkostnad per organisationsenhet. 
Budgetbelopp avser endast förvaltningsanslagets andel av personalkostnaden. 
Förändringar kan vid behov komma att ske under 2018. 

 
Org.kod Organisationsenhet Tilldelad  

personal- 
budget (tkr) 

300* Verksledningen 2 986 

3140* Enheten för lednings och verksamhetsstöd 16 960 

30203 Enheten för social hållbarhet 3 565 

30305* Kultur – och samhällsbyggnadsenheten 9 409 

30104* Lantbruksenheten 9 243 

30601 Länsveterinärsenheten 7 281 

30702 Miljöskyddsenheten 16 627 

30703* Naturvårdsenheten 6 340 

31301* Rättsenheten 12 001 

TOTALT Budget Personalkostnad exkl. OH 
(avseende förvaltningsanslag) 

84 412 

 
 

Enheternas driftsbudget 
Driftsbudget per organisationsenhet. Budgetbelopp avser endast förvaltningsanslaget 
och de kostnader som enheten har exklusive personal. Budgeten ska täcka sådana 
utgifter som enheten kan behöva ha för sin verksamhets utövande, 
verksamhetsplaneringsdagar, resor och enhetsspecifik kompetensutveckling. 
 

Org.kod Organisationsenhet Tilldelad  
drifts- 

budget (tkr) 

300* Verksledningen 211 

3140* Enheten för lednings och verksamhetsstöd 502 

30203 Enheten för social hållbarhet 213 

30305* Kultur – och samhällsbyggnadsenheten 445 

30104* Lantbruksenheten 2 311 

30601 Länsveterinärsenheten 128 

30702 Miljöskyddsenheten 414 

30703* Naturvårdsenheten 256 

31301* Rättsenheten 262 

TOTALT Budget Drift (avseende 
förvaltningsanslag) 

4 742 

 

Särskilda satsningar  
Tillsynsakademin får en budget på 100 tkr för att arbeta med frågor om tillsyn för 
hela myndigheten. 
 
Digitaliseringsuppdraget får en budget på 100 tkr för att genomföra det arbete som 
har angivits i uppdragsbeskrivningen till arbetsgruppen. 
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Uppdrag i regleringsbrevet 
Fördelning av ansvar för återrapporteringskrav och uppdrag i regleringsbrevet för 
2018 för Länsstyrelsen sker till enheterna genom den så kallade fördelningslistan 
över regleringsbrevsuppdragen.  
 

Handläggningstider 
För länsstyrelserna gäller mål för ett gemensamt urval av ärendeslag. Urvalet 
fastställdes i länsrådsgruppen 2011 och uppdaterades 2013. Mål och utfall 
rapporteras till regeringen i samband med årsredovisningen.  
 
Syftet med att målsätta handläggningstid är att ange rätt förväntningar på 
handläggningen, både ur ett internt och ett externt perspektiv. Genom att 
länsstyrelserna genomför mätningarna på ett gemensamt och enhetligt sätt skapas 
dessutom förutsättningar för jämförelser mellan län. Sammantaget ska mätning av 
handläggningstid stimulera till förbättringsarbete. 
 

Gemensamma mål 
För samtliga ärendeslag med reglerade handläggningstider gäller dessa sedan 2015 
som gemensamma mål i årsredovisningen. Detta följer den inriktning som regeringen 
anger i uppdrag 93 i 2015 års regleringsbrev. Alla gemensamma mål är framtagna av 
respektive nätverk eller kommer från författningar eller regleringsbrev. Arbetet med 
att uppnå de gemensamma målen kan påverkas av regionala skillnader och ses som 
långsiktigt. Under 2018 ska arbetet mot de gemensamma målen fortsätta och 
nätverken uppmuntras fortsätta arbetet med att ena sig runt gemensamma mål för 
sina ärendeslag. 
 

Beräkning 
Målen anges som maxtider där minst 90 % av ärendena ska beslutas inom uppsatt 
tid. Huvudregeln är att tiden ska beräknas från ankomstdatum till beslutsdatum. 
Endast i de fall där reglerade tider gäller från komplettdatum sätts målen utifrån 
ärendets komplettdatum. Detta framgår av fotnoter. 
 

Ärenderegistrering 
Platina utvecklades hösten 2014 med en funktionalitet som utifrån VÄS-kod, 
ärendetyp och ärenderubrik automatiskt genererar en detaljerad VÄS-kod 
(uppföljningskod) i ett nytt fält på ärendekortet, som ska motsvara den VHT-kod 
medarbetaren tidsredovisar handläggningen av ärendet på. För detaljer om 
ärenderegistreringen hänvisas finns särskild rutin på Ditt Handläggarstöd på 
intranätet. 

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN 2018 
 

 
 

11 
 

 

Tabell 1– Ärendeslag med gemensamma mål 
 

VÄS 
Uppföljn 

kod 
Ärendeslag Ärendetyp Ärenderubrik  Mål 

202 202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap (koncentrerad) 

Anmälan * 45 

204 20411 Begravningsfrågor 
(koncentrerad) 

Ansökan Ansökan om tillstånd 
att strö ut aska 

45 

211 2112 Ansökan om 
kameraövervakning 

Ansökan Ansökan om tillstånd 120 

212 21211 Auktorisation av 
bevakningsföretag 
(koncentrerad) 

Ansökan Ansökan om 
auktorisation 

180 

282 28231 Ansökan om förprövning 
djurstall 

Ansökan inom L35 * 561 

282 28243 Ansökan om tillstånd enligt 16 § 
Djurskyddslagen 

Ansökan 16 § DL * 902 

282 28262 Anmälningsärenden djurskydd Anmälan Anmälan från 90 

403 40321 Överklagande av lov, 
förhandsbesked 

Överklagande lov * 1503 

403 40322 Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej 
fritidsbostäder 

Överklagande 
bostäder 

* 1203 

403 4034 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och 
bygglagen 

Överklagande eller 
Överklagande 
sanktionsavgifter 

* 180 

505 5051 Överklagade kommunala 
beslut Miljöbalken m.fl. 
författningar 

Överklagande * 180 

525 525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 

Anmälan * 42 

526 52641 Granskning kommunal 
strandskyddsdispens 

Beslut Granskning av 
kommunal 
strandskyddsdispens 

214 

551 55111 Prövning miljöfarlig verksamhet 
9 kap. – Ansökan om tillstånd 
(konc.) 

Prövning MPD Ansökan om tillstånd 
till miljöfarlig 
verksamhet 
 
Ansökan om 
ändringstillstånd 

1805 

555 5558 Anmälan ändring 
tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

Anmälan Anmälan om ändring 
av tillståndspliktig 
verksamhet 

75 

562 5622 Prövning av avfall och 
producentansvar  

Ansökan Ansökan om tillstånd 40 

566 5662 Tillsyn av avfall och 
producentansvar  

Anmälan Anmälan om transport 30 

 
  

                                                 
1 Från komplett ansökan enligt Jordbruksverkets föreskrift L35 (2012:12). 
2 Från komplett ansökan, inkl. genomförd besiktning, enligt Jordbruksverkets föreskrift D4 (2010:52). 
3 Uppdrag 3.13 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017. 
4 Enligt 19 kap 3b § miljöbalken.  
5 Från komplett ansökan enligt uppdrag 60 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015. 
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VÄS 
Uppföljn 

kod 
Ärendeslag Ärendetyp Ärenderubrik  Mål 

602  Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder  

  - Företagsstöd 1806 

  - Projektstöd -”- 

  - Miljöinvesteringar -”- 

602  Utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder  

  - Företagsstöd 1206 

  - Projektstöd -”- 

  - Miljöinvesteringar -”- 

622  Ansökan om stöd från Fiskerifonden  

  - Företagsstöd 1806 

  - Projektstöd -”- 

622  Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden  

  - Företagsstöd 1206 

  - Projektstöd -”- 

623 6231 Fiskevård, fritidsfiske Ansökan Ansökan om tillstånd 
till 

30 

623 6235 Fiskevård, fritidsfiske Ansökan Ansökan om 
förordnande som 
fisketillsynsman 

40 

 
 

Tabell 2 – Ärendeslag med länsspecifika mål 
 

VÄS Uppföljn 
kod 

Benämning  Ärendetyp Ärenderubrik  Mål 

206 20611 Nyregistrering stiftelser 
(koncentrerad) 

Nyregistrering * 90 

206 20612 Ändringsanmälan stiftelser 
(koncentrerad) 

Ändringsanmälan * 49 

211 2111 Anmälan om 
kameraövervakning 

Anmälan Anmälan om 
kameraövervakning 

60 

 
  

                                                 
6 Mål enligt SUSS LB (Styr- och UppföljningsSystem i Samverkan för LB-stöden). Hämtas från Jordbruksverkets 
uppföljningsverktyg Dawa. 
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Uppföljning – årshjul och viktiga datum 
Verksamhetsplanen följs upp varje tertial. Varje enhet presenterar då hur arbetet 

fortskrider för länsledningen och chefsgruppen. Viktiga datum för respektive steg i 

verksamhetsplaneringen och dess uppföljning återfinns i bilagan ”Viktiga datum”. 

När olika steg och övergripande processer ska ske finns illustrerade i ett årshjul.  

 

 

 


