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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella 
politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. 
Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena 
sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. 
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2017 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
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Landshövdingen har ordet 
Länsstyrelsen arbetar inom en stor mängd verksamhetsområden. Det bidrar till en 
spännande och lärorik arbetsplats, inte minst för en landshövding. 
 
En hållbar framtid 
Livsmedelsstrategin har skapat ett medvetande på många håll om betydelsen av att 
handla närproducerad mat. Östergötlands alla kommuner samt Region Östergötland 
har anammat strategin, något jag är stolt över. Under året har vi tillsammans med 
andra parter varit på turné i Östergötland och träffat länets tretton kommuner. Turnén 
resulterade i mycket givande samtal om hur vi kan tillvarata den lokala livsmedels-
branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Länets tradition av jordbruk och 
livsmedelsproduktion är något vi måste värna för framtiden. Det är en trygghet ur flera 
aspekter att ha en betydande egen livsmedelsförsörjning.  
 
Livsmedelsstrategin knyter även an till arbetet med Agenda 2030, 17 internationella 
mål för en hållbar framtid. Tillsammans med Region Östergötland anordnade 
Länsstyrelsen en konferens inom ramen för vårt uppdrag att driva arbetet med Agenda 
2030. Genom det stora deltagandet kunde viktiga budskap spridas till många olika 
grupper. Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden ingår i Agenda 2030. 
 
Ett viktigt arbete för en hållbar miljö är att säkra dricksvattnet och sanera förorenad 
mark. Under året har vi beviljat medel till flera projekt som syftar till att sanera mark- 
och vattenmiljöer. Bland annat för att minska övergödningen i Östersjön samt för att 
minska utsläppen av föroreningar från gamla industriområden. 
 

        
Östersjön 

 
En del i arbetet för att främja mänskliga rättigheter är arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Arbetet är högt prioriterat hos länsstyrelserna. Länsstyrelsen 
Östergötland har sedan 2005 haft regeringens uppdrag att motverka hedersrelaterat 
våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka 
könsstympning. I samverkan med andra myndigheter, organisationer och med medias 
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hjälp, kan vi tillsammans bidra till att synliggöra problemen, utbilda de som arbetar 
med unga människor i sin vardag och med hjälp av Kompetensteamet kan vi ge råd och 
stöd till beslutsfattare. Det handlar om förebyggande arbete, men även om att vidta 
åtgärder till stöd och skydd för utsatta barn och vuxna utifrån deras behov och 
rättigheter. 
 
Ett län i tillväxt 
Byggtakten i Östergötland har under 2017 legat på en fortsatt hög nivå. Men trots det 
höga bostadsbyggandet är det ingen kommun som räknar med att bostadsmarknaden 
ska vara i balans inom tre år. Det är glädjande att det byggs runt om i länet, inte bara i 
de största kommunerna. Den svåra frågan är att lösa bostadsbehoven för de grupper 
som har mycket låga inkomster, ett problem som är giltigt för hela landet. Därför krävs 
ökade ansträngningar för att hitta rimliga bostadslösningar för dessa grupper. 
 
Under året har jag haft förmånen att få uppdraget som särskild utredare för att bidra 
till ökat bostadsbyggande på statligt ägd mark. I uppdraget ingick att göra en fördjupad 
inventering av den statliga mark som kommunerna bedömt som lämplig att bygga 
bostäder på. 
 
Civilt försvar 
De senaste årens världspolitiska utveckling har gjort att arbetet inom civilt försvar har 
blivit alltmer omfattande. Som geografiskt områdesansvarig myndighet och länets 
högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett stort och viktigt arbete med 
denna högst aktuella och viktiga fråga. Ett modernt civilt försvar måste ha sin 
utgångspunkt i samhällets krisberedskap, det ska vara anpassat för att resurseffektivt 
kunna hantera hot och risker nu och över tid. När större händelser sker är det viktigt 
att samverkan mellan länets olika aktörer fungerar, eftersom ingen aktör ensam kan 
lösa uppgiften. Detta övade Länsstyrelsen, samtliga kommuner, Region Östergötland, 
Räddningstjänsten Östra Götaland, Polismyndigheten och Försvarsmakten under 
övningen BränslE i november. Om vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt 
sätt, har vi en mycket större förmåga att tackla kriser, än om var och en arbetar för sig.  
 
Med näringslivet i fokus 
Som initiativtagare till Industridag Östergötland är jag mycket nöjd över det 
engagemang som denna satsning har väckt. Industri- och teknikföretagen behöver 
ungdomarna och skolan vinner på engagerade företag i regionen. Det är glädjande att vi 
tillsammans kan bidra till en sjunkande ungdomsarbetslöshet i länet. Samarbetet 
mellan industriföretagen och kommunerna har utvecklats tack vare Industridag 
Östergötland. Kompetensförsörjningen för vår viktiga industri är avgörande för den 
ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen i vårt län. 
 
Länsstyrelsen främjar länets näringsliv genom att bidra med kontaktvägar och skapa 
förutsättningar för samarbeten. Under året har ambassadörer från bland annat Indien, 
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Lettland, Norge, Rwanda, Ryssland och Tyskland samt USA:s charge d’affaires besökt 
länet för att exempelvis träffa företag inom flygindustrin, trä- och byggindustrin, 
miljöteknik och turistnäringen. I april var jag värd för ett seminarium där diplomater 
från Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama 
bjöds in. Seminariet lyfte fram den spetsteknik och de innovativa lösningar 
Östergötland kan erbjuda Centralamerika och inspirerade till framtida samarbeten. 
Med en befolkning på 40 miljoner och frihandelsavtal med EU så erbjuder 
centralamerikanska regionen en stor potential för östgötska företag, som vill satsa 
utomlands. Ett exempel är IT-sektorn och säkerhetslösningar där Linköping och länet i 
stort ligger i framkant.  
 
I juni hade jag äran att få ta emot besök av Botswanas president, då presidenten förlade 
en dag i Linköping, under ett tre dagar långt officiellt besök, med anledning av ett stort 
företagsintresse. 
 

    
Besök av Bostwanas president                     På besök i en skola under delegationsresa till Vietnam 

 
Efter att ha fått en inbjudan både via Vietnams tidigare ambassadör och från provinsen 
Thai Nguyen, ledde jag en delegation från Östergötland att besöka Thai Nguyen i 
Vietnam. Vietnam är ett land i stark utveckling. De ser Sverige som ett föredöme i 
många avseenden och vill lära sig mer, inte minst hur vi under lång tid på ett 
systematiskt sätt arbetat med miljöfrågor. Programmet innehöll bland annat en 
workshop om hur man bygger ett miljömässigt hållbart samhälle samt ett seminarium 
om samarbete mellan vietnamesiska och svenska företag och organisationer. 
 
Jubileum och jubilarer 
Jag är väldigt förtjust i att vandra i naturen och nyttjar Östergötlands utbud av 
naturreservat och vackra naturmiljöer när möjlighet ges. Under året har 13 nya reservat 
bildats. Under sommaren bildade vi Östergötlands 250:e naturreservat. Arbetet med 
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att bevara områden med höga naturvärden fortsätter. Vid Rövarebergets naturreservats 
invigning blev det en skridskotur på sjön Svängbågen. Hela 1 320 besökare och över 
200 barn deltog vid naturum Tåkerns femårsjubileum. Hertiginnan av Östergötland, 
prinsessan Estelles sagostig är ett uppskattat inslag vid naturum. Under hösten 
påbörjade Kronprinsessan Victoria en serie landskapsvandringar med anledning av sitt 
40-årsfirande och i oktober kom turen till Östergötland och Tinnerö eklandskap. 
Tinnerö är ett böljande beteslandskap med oöverträffat antal gamla grova ekar, rikt på 
fornlämningar och attraktiva fågelsjöar.  
 

 
Kronprinsessan Victoria på landskapsvandring i Tinnerö 

 
Året har bjudit på både utmaningar och produktiva lösningar. Vi står inför ett 
spännande år 2018 med flera viktiga uppdrag och uppgifter. Av särskilt stor betydelse 
är höstens kommande val där länsstyrelserna har en viktig roll som regional 
valmyndighet. Vi ska alla kunna vara trygga att valet går rätt till och ingen otillbörlig 
påverkan ger avtryck i valresultatet. 
 
Det är en ära och en ynnest att vara landshövding i Östergötland. Att vara högsta chef 
för en myndighet med så många olika verksamhetsområden och duktiga medarbetare 
är ett privilegium. Det är också bildande att få insikt i hur ett helt län ser ut med alla 
dess styrkor, men också med de bekymmer som måste tacklas.  
 
Jag ser fram mot ett gott 2018! 
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Länsstyrelsen i korthet 
Nedan redovisas en sammanfattning av Länsstyrelsen ur tre perspektiv – verksamhet, 
medarbetare och ekonomi.  

Verksamhet* 2017 2016 2015 

Inkomna och initiativärenden (st) 24 553 13 663 13 655 

Beslutade ärenden (st) 29 930 12 968 12 939 

Utgående ärendebalans (st) 11 913 3 880 4 568 

Ej beslutade ärenden äldre än två år (st) 2 426 224 351 

* Under 2017 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. I tabellen ingår statistik över direktstöden, betesstöd samt kompensationsstöd. För 
2015 och 2016 kunde inte ärenden om jordbrukarstöd redovisas med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

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

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från Länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd- direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd samt landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT-system, BLIS.  

Till Årsredovisningen 2016 var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för fiske 
(VÄS 622) avseende åren 2015–2016. Uppgifterna är uppdaterade i Årsredovisning för år 2017, varför 2015–2016 års 
värden skiljer sig åt jämfört med vad som redovisades i Årsredovisningen för år 2016. 

 

Medarbetare 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter (st) 218,4 204,5 198,1 

– varav kvinnor 152,3 138,1 133,3 

– varav män 66,1 66,4 64,8 

Total sjukfrånvaro (%) 3,6 4,1 3,6 

– varav kvinnor 4,1 3,6 3,5 

– varav män 2,3 4,0 4,0 

Personalomsättning nyanställda, tillsvidareanställda (%) 20 21 8 

Personalomsättning avgångna, tillsvidareanställda (%) 14 16 15 

 

Ekonomi  2017 2016 2015 

Verksamhetsintäkter (tkr) 234 607 220 764 226 120 

- varav anslag (tkr) 126 319 115 533 112 650 

- varav bidrag (tkr) 95 390 90 718 102 579 

- varav avgifter och övrigt (tkr) 12 898 14 513 10 891 

Verksamhetskostnader (tkr) 234 866 219 221 226 120 

- varav kostnader för personal (tkr) 146 514 133 748 127 637 

- varav kostnader för lokaler (tkr) 15 499 16 512 16 137 

- varav övriga kostnader (tkr) 72 853 68 961 82 346 

Lämnade bidrag och transfereringar (tkr) 136 537 164 088 168 499 

Förvaltningsanslag av totala intäkter (%) 52 52 49 
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Ekonomi  2017 2016 2015 

OH-kostnad av total kostnad (%) 26,53 27,80 27,31 

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr) 60,3 64,1 70,8 

Kommentar till tabellen ekonomi 

För mer information och detaljer kring verksamhet, medarbetare och ekonomi se 
avsnitten i Årsredovisningen: Året i siffror, Personaluppgifter och Finansiell 
redovisning. 
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Organisation 
Redovisa ska redovisa Länsstyrelsens organisationsplan. 

 

Bild på organisationen per 31 december 2017.  
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Resultatredovisning 
Resultatredovisningens ordningsföljd följer den av länsstyrelserna gemensamt 
beslutade verksamhets- och ärendestrukturen (VÄS) som används för länsstyrelsernas 
ärende- och ekonomiredovisning.  
 
Varje verksamhetsområde inleds med tabeller där utvecklingen av årsarbetskrafter, 
verksamhetskostnader, ärendehantering och bidragsutbetalningar presenteras samt i 
förekommande fall utfall av brukarundersökningar. Vissa verksamhetsområden är 
sammanslagna då de har ett tydligt samband. Tabellerna följs av kommentarer till de 
redovisade värdena, en samlad bedömning av verksamhetsområdets sammantagna 
resultat, samt kommentarer till andra väsentliga prestationer och resultat inom 
sakområdet. Därefter följer återrapporteringen av de uppdrag som följder av 
länsstyrelseinstruktionen samt av de regleringsbrevsuppdrag som ska återrapporteras i 
årsredovisningen och som avser det aktuella verksamhetsområdet.  
De flesta belopp i resultatredovisningen är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket 
ger avrundningsdifferenser. Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej 
anges. 
 
Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 
1 710 timmar. I årsredovisningar från år 2014 och tidigare är årsarbetskraften baserad 
på 1 760 timmar.  
 
Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 procent. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
 
Årsredovisningsmallgruppen har haft en dialog med Finansdepartementet och enats 
om att regleringsbrevsuppdrag som rapporterats direkt till ett specifikt departement 
eller verk inte ska redovisas i årsredovisningen för att undvika dubbelrapportering.  
 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 
I regleringsbrevet för 2017 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

”Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § 
första - tredje styckena förordningen (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 § 
andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur 
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verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och 
kostnader. 
Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och 
kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 
kap. 1 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader 
och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig 
struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 
Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter.” 
 

Ny länsstyrelseinstruktion 
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion upphävdes 2017-11-01 och ersattes 
av Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. ÅR-mallen för år 2017 utgår 
likafullt från den upphävda förordningen (2007:825) inklusive de upphävda tilläggen 5 
§ p. 9 (Förordning (2017:222)) samt 6 § p. 13 (Förordning (2017:250)). Skälen härför är 
att länsstyrelserna har arbetat utifrån den upphävda förordningen större delen av året, 
samt att den nya förordningen enligt Finansdepartementets ambition inte ska innebära 
någon ändring i sak. Slutligen hänvisas också till den upphävda förordningen i gällande 
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende länsstyrelserna (ändringsbeslut 2017-06-
29).  
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Övergripande samordningsuppdrag 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 2 § 
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska 
tas till regionala förhållanden och förutsättningar. 

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

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

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har 
ålagt den.  

Förordning (2008:1346). 

Regional livsmedelsstrategi 
Riksdagen antog under året den nationella livsmedelsstrategin. Den syftar till att få till 
stånd en ökad och hållbar livsmedelsproduktion som leder till fler arbetstillfällen och 
tillväxt i hela landet. Östergötland är ett stort och viktigt jordbrukslän där 
livsmedelssektorn står för en betydande andel av arbetstillfällena i många kommuner. 
Sedan 2016 har länet en regional livsmedelsstrategi som har arbetats fram av 
Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Region Östergötland. Arbetet fokuseras på 
följande områden: 

1. Kund och konsument – ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att 
skapa en dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbransch 
och konsument. 

2. Konkurrenskraft - 2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt 
draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter. 

3. Offentlig upphandling - I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga 
måltider på svenska och lokala råvaror. 

4. Trygghet - Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för 
minskad sårbarhet. 

 
Under året har samtliga länets 13 kommuner besökts för att dels informeras om både 
den nationella och den regionala strategin, dels inspireras att arbeta med lokal mat och 
visa på fördelarna med det. Ett av de främsta syftena med turnén var att diskutera 
förutsättningarna för livsmedelsföretagen i respektive kommun. Det är viktigt att man 
ser primärproduktion och livsmedelsföretag som viktiga för sysselsättningen. En fråga 
som tagits upp av kommunerna vid alla besök är offentlig upphandling. Inom det 
området finns utrymme för erfarenhetsutbyte och spridande av goda exempel. 
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Arbetet med att implementera strategin fortsätter. Att ha en stark östgötsk 
livsmedelsproduktion är en viktig fråga för länet och kommunerna på många olika 
plan. 
 
Civilt försvar 
Regeringen har beslutat om att planeringen för totalförsvaret ska återupptas. 
Anledningen är den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa, vilket innebär 
förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. Som ett led i det ska Länsstyrelsen 
återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för civilt försvar. 
Planeringsarbetet ska utgå från, att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid 
också ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. Målet för civilt 
försvar ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp 
eller krig i vår omvärld. 
 
Länsstyrelsen har under 2017 tagit fram en strategi för sitt arbete med det civila 
försvaret fram till utgången av år 2020. I strategin klargörs Länsstyrelsens arbete med 
olika lagrum och möjliga inriktningar för hur myndigheten kan implementera civilt 
försvar internt och i länet. Den övergripande målbilden för arbetet med civilt försvar på 
Länsstyrelsen är att säkerställa visionen om ett livskraftigt, förberett Östergötland till 
2020. Mer konkret innebär det att nå den nationella övergripande målbild som är satt 
till utgången av år 2020, vilket främst handlar om att kunna utöva samverkan och 
ledning, att det finns en sammanhängande process för planering med tydliga 
ansvarsförhållanden och systematik samt alternativ och/eller skyddad 
ledningsplats/ledningsplatser. Ett stärkt säkerhetsskydd är en förutsättning för att 
kunna bedriva ett effektivt arbete med civilt försvar. Det krävs ett fortsatt gemensamt 
arbete mellan länets aktörer för att vi ska uppnå den regionala förmågan avseende civilt 
försvar i länet. 
 
Strategin utgör ett underlag för det fortsatta arbetet och utgör en plattform för den 
projektplan som syftar till att tydliggöra mål och aktiviteter för arbetet under perioden 
2018 till 2020. Projektplanen innehåller elva olika delmål varav fyra stycken inkluderar 
samtliga aktörer i länet. Övriga sju delmål är främst interna och involverar många olika 
delar av Länsstyrelsens organisation. Tillsammans ska de elva delmålen uppnå den 
övergripande målbilden för Länsstyrelsen Östergötland, vilken är:  

• Att upprätta en grundläggande beredskapsförmåga för civilt försvar i 
Östergötlands län till 2020. 

• Att upprätta ett systematiskt arbete med säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet på Länsstyrelsen och i länet. 
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Samverkansövning BränslE 
Under november 2017 genomfördes samverkansövningen BränslE. Arbetet påbörjades 
redan under 2015 för att genomföras under 2016. På grund av arbetet med 
flyktingströmmen hösten 2015 flyttades genomförandet till 2017. Övningen var en 
lärande övning som bedrevs under två dagar. Dag ett innehöll en larmfasdel och en 
seminarieövning med kunskapshöjande delar och dag två genomfördes som en 
simuleringsövning med motspel. I övningen övades 16 aktörer och utöver dessa fanns 
flera regionala och nationella aktörer med i planeringen och i motspelet. Övningens 
scenario byggde på att det var en brist på petroleumprodukter i Sverige, främst bensin 
och diesel. En sådan händelse ger stor påverkan på hela samhället eftersom vårt 
beroende av dessa produkter är stort och påverkar vår vardag. 
 
Samverkansövningen genomfördes för att öva och stärka länets förmåga att hantera 
kriser, i enlighet med strategin för ”Samverkan Östergötland”. Varje aktör hade egna 
lokala mål och dessutom fanns tre övergripande mål som samtliga skulle bidra till. De 
övergripande målen handlade om att skapa gemensam lägesbild och lägesrapportering, 
prioritera och samordna resurser samt att kunna kommunicera snabbt, öppet, korrekt 
och samordnat med allmänhet och media. I början av 2018 ska en utvärderingsrapport 
presenteras som beskriver framgångsfaktorer samt förbättringsområden för att kunna 
fortsätta utveckla länets krisförmåga. 
 
Bostadsmarknadsfrågor 
Bostadsplaneringen och bostadsbyggandet är en mycket central fråga för länets 
utveckling. Genom en ordnad bostadsplanering skapar kommunerna förutsättningar 
för att alla medborgare ska kunna leva i en god bostad till rimligt pris. I linje med 
ambitionshöjningar för att tillgodose ett ökande behov av bostäder ökar kraven på 
samordning och koordinering av aktuella insatser från nationella, regionala och lokala 
aktörer, både inom den offentliga sektorn, näringslivet och enskilda medborgare. 
Länsstyrelsen bidrar här med lägesbilder och kunskapsunderlag för det arbetet och för 
att medverka i dialogen om det regionala bostadsbyggandet. 
 
Länsstyrelsen samordnar ett kommunalt handläggarnätverk som träffas minst två 
gånger per år i syfte att bidra med kunskaps- och erfarenhetsåterföring mellan 
kommunerna, Länsstyrelsen och andra regionala aktörer. Vid sidan av det arrangerar 
Länsstyrelsen också seminarier och andra former av möten för att främja dialog kring 
länets bostadsbyggande mellan kommuner, näringsliv, organisationer och 
myndigheter. Sedan några år tillbaka organiserar Länsstyrelsen en särskild dialoggrupp 
med företrädare för bygg- och fastighetsbranschen, några kommuner samt Region 
Östergötland. Syftet är att främja samverkan och att motverka regionala hinder för 
bostadsbyggande i Östergötland. Gruppen har träffats två gånger under 2017. 
Bostadsbyggandet i länet har varit högt de senaste åren. Nu har också de mellanstora 
kommunerna ökat byggandet vilket gör att Linköping och Norrköping inte längre 
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dominerar länets bostadsbyggande lika starkt. Kommunerna räknar med nästan en 
fördubbling av antalet byggda bostäder från 2016 till 2018. 
 
Länsstyrelsen följer successivt utvecklingen av bostadsmarknaden i länet, framförallt 
genom den årliga bostadsmarknadsanalysen, BMA. Länsstyrelsens ambition med BMA 
är att den, förutom att utgöra en återkommande uppföljning av 
bostadsmarknadssituationen i länet, också ska fungera som ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunerna. De slutsatser som redovisas i BMA förankras 
alltid genom dialog med länets kommuner och andra regionala aktörer. 
 
Allt fler kommuner i länet bedömer att man har underskott på bostäder. Den höga 
byggtakten ökar dock inte antalet kommuner som har balans på bostadsmarknaden. 
Vid en bedömning av hur situationen ser ut om tre år är det bara en kommun som 
räknar med att man har tillräckligt antal bostäder. Den största anledningen till detta är 
att många hushåll saknar ekonomiska förutsättningar att skaffa den bostad de behöver. 
De grupper som har svårast att få tag på en bostad är hushåll med låga inkomster, 
framför allt ungdomar och studenter. De faktorer som främst begränsar 
bostadsbyggande är enligt kommunerna höga produktionskostnader, brist på attraktiv 
detaljplanelagd mark samt svårigheter för både hushåll och företag att finansiera 
bostadsbyggande. Frågan om brist på attraktiv detaljplanelagd mark kopplas av flera 
kommuner till svårigheter att rekrytera personal för planering, projektering och andra 
kommunala uppgifter. Även de privata bolagen rapporterar att begränsning av 
arbetskraftsresurserna förhindrar ett ökat byggande. 
 
Länsstyrelsen verkar också för ökat bostadsbyggande av tillväxtpolitiska skäl. Det är 
viktigt att det finns ett utbud av attraktiva bostäder för att länets företag ska kunna 
rekrytera rätt kompetens. Detsamma gäller för forskare och studenter vid Linköpings 
universitet.  
 
Vid internationella kontakter verkar länsledningen för att fästa uppmärksamhet kring 
offensiva bostadsbyggnadsprojekt inom länet, såsom Vallastaden i Linköping och 
utveckling av Inre hamnen i Norrköping. Diskussion om möjligheterna till fördjupat 
samarbete kring angelägna stadsbyggnadsprocesser har under året skett i samband 
med besök av Lettlands ambassadör och ett antal byggföretag från Lettland.  
 
Agenda 2030 
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 
globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att 
från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och 
rättvis framtid. Länsstyrelsens verksamhet har koppling till samtliga globala mål och en 
kartläggning av hur olika delar av myndighetens verksamhet bidrar till att de globala 
målen uppfylls har inletts. Under hösten 2017 har Länsstyrelsen och Region 
Östergötland arrangerat en mycket välbesökt konferens om hur vi i Östergötland kan 
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arbeta tillsammans med Agenda 2030. Konferensen spände över samtliga mål inom 
Agenda 2030.   
 
Skyddad natur 
Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland 
annat bilda naturreservat för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara 
biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att 
tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Under året har Länsstyrelsen ökat 
takten i reservatsbildandet och det finns för närvarande drygt 250 sådana i 
Östergötland. Arbetet med att bilda naturreservat handlar inte endast om att skydda 
naturen utan också att tillgängliggöra den för länsinvånare och besökare. Vi arbetar 
aktivt med att göra naturreservat tillgängliga för alla vilket kan innebära anpassningar i 
form av leder, information via olika tekniska lösningar, filmer om reservaten med 
mera. Många av de naturreservat som finns i länet ingår i Natura 2000-områden vilket 
är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. 
 
Ostlänken  
Trafikverket arbetar med planeringen för utbyggnad av Ostlänken, en 15 mil lång första 
etapp på en kommande ny stambana för höghastighetsjärnvägar genom Sverige. 
Insatsen syftar till att stärka tillväxten och ett hållbart samhällsbyggande i hela landet, 
såväl som i berörda regioner. För att uppnå önskad effekt av denna satsning är det av 
stor vikt att fortsatt planering och byggande kan ske på ett effektivt och skyndsamt sätt. 
En målsättning är att järnvägen ska stå klar senast 2028.  
 
För Länsstyrelsen är Ostlänken länets strategiskt högst prioriterade projekt, som även 
innebär ett omfattande behov av arbetsinsatser inom ramen för gällande lagstiftning. 
Sammantaget berör dessa planerings- och prövningsprocesser ett flertal av 
Länsstyrelsens uppgifter inom planering och samhällsbyggande och ställer mycket 
höga krav på kunskapsöverföring, samordning och förankring mellan berörda aktörer.  
Länsstyrelsen Östergötland har efter överenskommelse med övriga berörda län tagit 
ansvar för att samordna de förberedande insatser som behövs för att underlätta en 
effektiv och kompetent hantering av Ostlänkens utbyggnad i Stockholms, 
Södermanlands och Östergötlands län. Länsstyrelsen har en särskild organisation för 
hantering av frågor kopplade till Ostlänken, med en tvärsektoriellt sammansatt 
arbetsgrupp och en styrgrupp bestående av länsledningen och berörda enhetschefer.   
I november 2017 påbörjades bygget av Kardonbanan i Norrköping, vilket också räknas 
som byggstart för Ostlänken. Förberedande planering för Ostlänkens aktuella 
planläggningsetapper sker successivt. Regeringens tillåtlighetsprövning av 
Ostlänkenprojektet pågår dock fortfarande. När tillåtligheten har avgjorts lämnas också 
slutligt besked om fortsatt tilldelning av resurser för Länsstyrelsernas hantering av 
Ostlänken. Detta besked är mycket angeläget för att klargöra både inriktningen för 
planläggningen av Ostlänken och Länsstyrelsens resursmässiga förutsättningar för att 
klara nödvändiga myndighetsinsatser med projektet. 
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Motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning av flickor och kvinnor 
Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft flera olika nationella uppdrag 
gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Det innebär bland annat att fördela medel 
till nationella och länsöverskridande projekt, genomföra utbildningsinsatser, driva ett 
nationellt kompetensteam och ta fram metodmaterial.  
 
Vad gäller utbildningsinsatser tillsammans med övriga länsstyrelser har en ny struktur 
för arbetet implementerats under året. Den innebär att Länsstyrelsen Östergötland 
anordnar utbildningstillfällen på grundnivå och fördjupningsnivå riktad till 
utvecklingsledarna inom länsstyrelserna, för att stimulera att de i sin tur utbildar 
yrkesverksamma i de egna länen. Det nya arbetssättet innebär att vi snabbare når fler 
yrkesgrupper. 
 
Arbetet med den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma fyller en mycket viktig 
funktion. Det kan konstateras av det ökande antalet samtal till telefonen, vad frågorna 
rör och den ofta mycket allvarliga utsatthet som samtalen handlar om. Antalet ärenden 
som kommer in till stödtelefonen har kontinuerligt ökat sedan den startade i mars 
2014. I september 2017 var antalet ärenden det högsta antalet hittills under en månad, 
71 stycken. 
 
Länsstyrelsen Östergötland sammankallar och leder sedan 2011 ett nationellt 
myndighetsnätverk, Gift mot sin vilja, där 20 statliga myndigheter samt Sveriges 
Kommuner och Landsting ingår. Syftet med nätverket är bland annat att skapa 
förutsättningar för att respektive myndighets insatser ska få större genomslag och på så 
sätt bidra till en långsiktig förändring för barn och unga. Nätverket bidrar även till att 
myndigheterna samordnar insatser och samverkar med varandra inom området. 
Samverkan sker också med nationella myndigheter i deras respektive 
regeringsuppdrag. Som exempel kan nämnas att Länsstyrelsen Östergötland finns med 
som samverkanspart i flera av de uppdrag som Socialstyrelsen för närvarande har inom 
området, samt deltar som extern aktör i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar. 
Länsstyrelsen Östergötland anser att det är angeläget att fortsätta att utveckla 
samverkan mellan myndigheter. Detta är betydelsefullt för att ta tillvara på, och utbyta 
erfarenheter och information, kunna bidra till varandras arbete, utnyttja varandras 
kompetens inom ramen för bland annat regeringsuppdrag samt för att, om det är 
relevant, kunna koppla ihop olika satsningar och insatser.  
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Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.1 
Länsstyrelserna ska bidra till att statlig verksamhet på regional nivå är samordnad och ligger 
till grund för hållbara och långsiktiga helhetslösningar för Sverige och den offentliga 
förvaltningen.  

För Länsstyrelsen Östergötland är dialog viktigt i alla delar av verksamheten och ett av 
våra övergripande mål är god dialog med vår omgivning. Ett viktigt verktyg för att 
uppnå detta är skapandet av helhetslösningar och samverkan med övriga statliga 
myndigheter. I landshövdingens egna engagemang och möten ingår ofta samverkan 
med andra myndigheter verksamma i länet. Ett sådant exempel var den 15 mars 2017 
då Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tillsammans med landshövding 
Elisabeth Nilsson besökte företag och kommuner i länet. 
 
Landshövdingen har vid flera tillfällen under året även samlat alla, eller delar, av länets 
statliga myndigheter för samverkan och dialog. Ibland på eget initiativ då behov 
noterats eller efter förfrågan från andra aktörer, men alltid för att vara en samlande 
kraft i länet. Möten har exempelvis hållits den 5 maj och den 10 november för länets 
statliga myndigheter. Länsstyrelsen har också haft olika separata myndighetsmöten 
under året, exempelvis med Skogsstyrelsen den 12 juni samt Havs- och 
Vattenmyndigheten den 1 juni. Dessa möten ger möjligheter att diskutera aktuella 
frågor i länet och ökad samverkan i det dagliga arbetet. 
 
Ett exempel på myndighetssamverkan inom regional tillväxt är det regionalt initierade 
East Sweden Business Region (ESBR), där Länsstyrelsen Östergötland deltar 
tillsammans med Linköpings universitet och ALMI Företagspartner Östergötland AB 
med flera. Via Länsstyrelsens eget initiativ ”Industridag Östergötland” sker samverkan 
mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet samt ytterligare 
regionala aktörer och inte minst företag. Forskare från Linköpings universitet finns 
också representerade i olika samarbeten, bland annat via EU-finansierade projekt som 
leds av Länsstyrelsen.  
 
Samverkan har skett med andra myndigheter via olika råd eller andra samarbetsarenor 
bland annat inom miljömålsarbetet, klimat och energiarbetet samt gemensamma 
projekt med Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten, där hållbara 
lösningar är centrala. 
 
Genom initiativet ”Samverkan Östergötland” sker samarbete mellan representanter 
från länets kommuner (inklusive Räddningstjänsterna), Polismyndigheten, Region 
Östergötland, Försvarsmakten (mittregion syd), SOS-alarm och Länsstyrelsen. 
Myndighetssamverkan sker också inom ramen för det Försvarsmaktsråd som bildades 
under 2016 i Östergötland, och som leds av landshövdingen. Under 2017 har rådet haft 
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två möten. Myndigheter som deltar i rådet är, förutom Länsstyrelsen och 
Försvarsmakten, Linköpings universitet och Arbetsförmedlingen. 
 
Samverkan sker även kontinuerligt med olika myndigheter för att kunna ge 
samordnade besked till företag. Exempelvis sker det inom samhällsplanering med 
Lantmäteriet och Trafikverket, där Länsstyrelsen har återkommande samverkan kring 
enskilda ärenden och allmän regeltillämpning. Att olika myndigheter kan ge 
samordnade besked till företag och därigenom minska osäkerheter och väntetider ser vi 
är av stor betydelse för länets tillväxt. 
 
Integrationsrådet och ANDT-rådet är andra initiativ som leds av Länsstyrelsen, och 
som skapar samverkan med myndigheter inom områden som integration, hälsa och 
brottsförebyggande arbete.  
 
Länsstyrelsen arbetar med statlig och regional samordning inom i stort sett samtliga 
verksamhetsområden. Ytterligare redovisning av detta arbete återfinns därför även 
under respektive sakområde samt under redovisningen för länsstyrelseinstruktionen 2 
§ i årsredovisningen. 
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.2 
Länsstyrelserna ska bidra till genomförandet av Agenda 2030. Länsstyrelserna ska också bistå 
regeringen (Finansdepartementet) i arbetet med Agenda 2030. 

Vi har under året genomfört en riktad satsning för att öka kunskapen om och kartlägga 
Länsstyrelsens arbete med de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030. Arbetet har 
omfattat inspirationsföreläsningar, interna utbildningar kring specifika teman samt 
kartläggning av Länsstyrelsens interna arbete kopplat till Agenda 2030-målen. Vi har 
tillsammans med länets 13 kommuner anordnat en tvådagars inspektörsträff med 
temat Agenda 2030. Flera medarbetare har fått kompetensutveckling genom att delta i 
olika externa hållbarhetskonferenser med inriktning mot Agenda 2030. Agenda 2030 
är en viktig fråga för oss att arbeta vidare med och har därför pekats ut som ett av tre 
fokusområden för hela Länsstyrelsens arbete för de kommande två åren. Vi har därför 
bildat en ny intern tvärsektoriell arbetsgrupp sammansatt utifrån de tre dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som ska leda och driva arbetet framåt.  
 
En viktig del för den regionala samordningen av flera frågor, var då Länsstyrelsen 
Östergötland och Region Östergötland i oktober bjöd in till en konferens med fokus på 
Agenda 2030. Syftet med konferensen var att öka kunskapen om målen hos länets 
aktörer och hitta former för samverkan för att bidra till att uppnå målen. Under dagen 
berördes olika temaområden med fokus på exempelvis miljö, klimat, hälso- och 
sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, livsmedelsproduktion och integration. 
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Dagen samlade över 400 deltagare från näringsliv, kommuner och organisationer i 
länet samt Linköpings universitet. 
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.3 
Länsstyrelserna ska arbeta för att inom sina verksamhetsområden bidra till att uppfylla 
regeringens mål för digitalisering om en enklare vardag för medborgare och företag, en 
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheten. 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar aktivt med att öka digitaliseringen på myndigheten 
på olika sätt. Under 2018–2019 har digitalisering valts ut som ett av Länsstyrelsens 
fokusområden för samtliga verksamhetsområden. Arbetet påbörjades under 2017 
genom att en tvärsektoriell arbetsgrupp bildades med uppdrag att: 

• förvalta, följa upp och vidareutveckla tidigare projektinsatser inom 
digitalisering med fokus på ärendehanteringsprocessen, 

• utveckla, strukturera och driva möjligheter till fler e-tjänster och 
elektroniska mallar för Länsstyrelsens verksamheter, 

• öka Länsstyrelsens medarbetares kunskaper och motivera till allmän ökad 
digitalisering bland dem, 

• ta fram idéer på hur en ökad digitalisering av Länsstyrelsens verksamheter 
kan ske och genomföra möjliga idéer efter avstämning med länsledning. 

Samtliga insatser har fokus på helhetslösningar för myndigheten. 
 

Under 2017 har vi bland annat haft en inspirationsföreläsning för all personal kring 
digitalisering och hur den kan bidra till att utveckla verksamhet och arbetssätt. Vidare 
har vi gjort studiebesök på en likvärdig länsstyrelse, genomfört och analyserat en enkät 
internt om digitalisering för våra verksamhetsområden, samt en extern enkät för 
jämförelse med andra länsstyrelser. Ett projektupplägg för fortsatt aktivt arbete 2018 
med att öka digitaliseringen på myndigheten har också utvecklats. Inom respektive 
verksamhetsområde pågår insatser för ökad digitalisering.  

 
Exempel på pågående länsstyrelsegemensamma projekt inom digitaliseringsområdet är 
kontinuerlig utveckling och tillgängliggörande av GIS-tjänster och geodata samt 
utveckling av en effektiv, ensad, kvalitetssäkrad och driftsäker dokument- och 
ärendehantering. Utveckling av nya e-tjänster fortgår och driftsätt kontinuerligt. 
Kommande ny länsstyrelsegemensam webb kommer att stärka digitaliseringsarbetet 
mot medborgare och företag ytterligare. 
 
Under året har länsstyrelserna bland annat vidareutvecklat och tillgänglighetsanpassat 
vårt externa webbdiarium, vidareutvecklat digital granskning samt utvecklat funktioner 
för godkännande och internremissfunktioner i digitala ärendehanteringssystemet.  
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Länsstyrelserna har sedan några år etablerat en förvaltningsmodell för att i samverkan 
säkerställa att verksamheten får ett ändamålsenligt stöd för att fullgöra sina uppdrag 
och uppsatta mål på ett effektivt sätt. Inom de tolv olika förvaltningsobjekten pågår 
flertalet aktiviteter för att främja digitaliseringens möjligheter. För att förenkla samt 
effektivisera processen med vissa anmälningar har e-anmälan via webb införts sedan 
tidigare för bland annat besiktning av djurstallar, tillstånd till hantering av farliga 
kemikalier, anmälan om transport av farligt avfall, kontroll av avfallstransportörer, 
registrering av livsmedelsanläggningar för primärproduktion, ansökan om tillstånd 
enligt djurskyddslagen, anmälningar om brister i djurskydd, anmälan för 12:6 samråd, 
anmälan om transport eller hantering av farligt avfall och ansökan om veterinär till 
offentlig tävling.  
 
LISA-verktyget 
Under året har det interna LISA-verktyget (ledningsstöd i samverkan) utvecklats 
ytterligare med två nya moduler. En för verksamhetsstyrning och en för budget och 
prognos. Under hösten har två pilotenheter dokumenterat sina 
verksamhetsplaneringar för 2018 digitalt i verktyget. Inför verksamhetsplaneringen 
2019 kommer samtliga enheter att använda modulen verksamhetsstyrning. Samtliga 
enheter har gjort sin budget inför 2018 i modulen budget och prognos. 
 
Nya länsstyrelsen.se 
I maj 2018 lanseras Nya länsstyrelsen.se, en extern webbplats för alla 21 länsstyrelser 
med både nationellt och regionalt innehåll. Utvecklingen av webbplatsen är ett resultat 
av länsstyrelsernas gemensamma webbstrategi som beskriver hur vi strategiskt och 
övergripande ska arbeta med vår webbnärvaro för att kunna erbjuda den service våra 
brukare kräver och behöver samt nå den effektivitet vi internt eftersträvar. 
 
Den nya webbplatsen tas fram inom ramen för projektet Nya länsstyrelsen.se som satte 
igång i januari 2017 och har som mål är att skapa en extern webbplats som är 
användbar, tillgänglig, effektiv och förtroendeskapande. Projektet tar fram en 
webbplats som utgår från brukarnas behov och för att kunna göra det har vi gått 
igenom vad brukarna är mest intresserade av och hur de beter sig på våra webbplatser. 
Svaret är att brukarna vill kunna få rätt och tillgänglig information och utföra ärenden 
genom enkla e-tjänster som anpassar sig till mobiltelefoner och surfplattor. 
 
Projektets övergripande syfte är att genom den nya externa webbplatsen bidra till att 
länsstyrelserna kan möta de behov och utmaningar som den digitala utvecklingen 
innebär och därmed uppfylla regeringens mål för digitalisering. 
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Övrig förvaltning 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven.  

Volymer och kostnader för verksamhet 20* och 21* 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 2,9 3,3 3,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 11,0 9,4 9,7 

Andel av totala årsarbetskrafter (%) 6,4 6,2 6,6 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 14 431 12 214 12 958 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 6,2 5,6 5,7 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  5 596 5 549 5 625 

Antal beslutade ärenden 5 610 5 729 5 330 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 86 8 9 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  74 842 109 086 110 072 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år, har ökat lavinartat. Ärendena avser 
nyregistreringar av stiftelser. Särskilda insatser har gjorts under året för att avgöra 
stiftelseärendena, men de äldre ännu ej avgjorda ärendena är av mer komplicerad 
karaktär. Vi har på grund av personalresursbrist inte klarat av att handlägga dessa 
ärenden under året. 
 
Bidragsutbetalningar består till största del av utbetalningar inom lönegarantin. 
Bidragsutbetalningarnas belopp mellan åren varierar därför med storleken och antalet 
ärenden inom lönegaranti. 
 

Brukarundersökning 2017 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 206, Stiftelser 1) 71 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 207, Lönegaranti 2) 74 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 218, Jakt och viltvård 3) 71 
1) Nöjdindex för verksamhet 206 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 7 deltagande länsstyrelser är 71.  
2) Nöjdindex för verksamhet 207 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 7 deltagande länsstyrelser är 77. 
3) Nöjdindex för verksamhet 218 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 19 deltagande länsstyrelser är 63 

Kommentar till tabellen brukarundersökning 

Stiftelseverksamheten får ett gott resultat totalt sett. När det gäller användande av 
webb och GIS får Länsstyrelsen Östergötland emellertid lägre resultat än övriga 
länsstyrelser. Det kan finnas anledning att arbeta vidare i det avseendet. 
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Lönegarantiverksamheten får bra resultat då det gäller att motsvara förväntningarna, 
men tappar då det gäller jämförelse med ideal. Nöjd-index får därför något under 
genomsnittet som utfall. Länsstyrelsen i Östergötland får samtidigt landets bästa 
resultat då det gäller bemötande och lyhörd personal. 
 
Nöjd-Index inom Jakt och viltvård ligger högt vid Länsstyrelsen Östergötland. 
Östergötland får landets bästa resultat inom såväl bemötande, engagerad personal och 
lyhördhet, liksom inom kategorierna tydlig information vid telefonsamtal, svarstid vid 
e-postkommunikation och givande av rätt information. 

Samlad bedömning av resultat 

Inkommande antal stiftelseärenden är högt, liksom inkommande överklaganden i 
ärenden avseende miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Andra väsentliga prestationer och resultat  

Under året har en stor mängd stiftelseärenden inkommit (till följd av en lagändring år 
2015). Särskilda insatser har gjorts under året för att få ned ärendebalanserna för dessa 
ärenden. Särskilda insatser har även gjorts under året för att få ned ärendebalanser 
inom överklagade plan- och bygglovsärenden.  
 
Under året har Länsstyrelsen besvarat remissen SOU 2017:37 Kvalificerad 
välfärdsbrottslighet som berör eventuell flytt av lönegaranti till annan myndighet. 
Länsstyrelsen ansåg i yttrandet bland annat att en flytt av utbetalningsansvaret i sig 
inte leder till ökad säkerhet i utbetalningarna. Eventuellt beslut om att lönegarantin ska 
handläggas av annan myndighet bör istället avvaktas, tills utredningen om en 
samordnad utbetalningsmyndighet är genomförd. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 4 § 
1. Länsstyrelsens uppgifter omfattar också de allmänna valen. 

Under början av år 2017 har valarbetet till största delen bestått av efterträdarval, varvid 
telefonförfrågningar om valstatistik och turordning vad gäller efterträdarvalen utgjort 
delar i arbetet. Under senare delen av våren har arbetet inför valet till riksdag, 
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige år 2018 påbörjats, liksom förberedelse 
inför val till Europaparlamentet år 2019. Samverkan med kommunerna, övriga 
länsstyrelser och andra myndigheter har påbörjats och vi har löpande kontakt med 
Valmyndigheten. 
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Trafikföreskrifter 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (avser verksamhet 25*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 0,2 0,2 0,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,7 0,7 0,8 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  0,4 0,4 0,6 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 740 716 901 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 0,3 0,3 0,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  164 165 131 

Antal beslutade ärenden  170 135 168 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 3 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Antalet inkomna ärenden är ungefär samma som tidigare år. Antalet avgjorda ärenden 
är dock fler. En punktinsats för att avgöra äldre överklagade ärenden inom 
ärendegruppen påbörjades under hösten. Detta har bland annat medfört att fler 
ärenden har kunnat avgöras under året. 

Samlad bedömning av resultat 

Handläggning av ärenden avseende ansökningar om tävling på väg har prioriterats 
inom ärendegruppen. Under året har även platsbesiktning i ärenden avseende 
ansökningar om hastighetssänkningar företagits. 
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Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 28*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 1 1,3 0,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 10,6 10,3 9,7 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  5,3 5,7 5,4 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 11 887 12 264 11 958 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 5,0 5,6 5,3 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 770 1 723 1 866 

Antal beslutade ärenden 1 802 1 825 1 759 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 3 5 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

  

Brukarundersökning 2017 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 281, Livsmedelskontroll1) 58 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 282, Djurskydd (tillstånd § 16 
Djurskyddslagen)2) 

74 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 28231, Djurstallar (förprövning)3) 59 
1) Nöjdindex för verksamhet 281 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 17 deltagande länsstyrelser är 60. 
2) Nöjdindex för verksamhet 282 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 19 deltagande länsstyrelser är 70.  
3) Nöjdindex för verksamhet 28231 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 
och 100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 20 deltagande länsstyrelser är 65.  

Kommentar till tabellen brukarundersökning 

Länsstyrelsen Östergötland deltog inte i brukarundersökningen avseende smittskydd, 
allmänna veterinära frågor, foder och animaliska biprodukter på grund av för få 
ärenden. Tillgängligheten var under genomsnitt i landet avseende livsmedelskontroll i 
primärproduktionen och förprövning. Endast en handläggare, som ofta är ute i fält, 
arbetar med dessa respektive områden. För djurskydd var nöjdindex över medel i 
landet. För detta område finns en servicetelefon som alltid är bemannad vardagar kl. 
9.00 – 12.00 och cirkulerar mellan flera handläggare. Enheten har också en egen 
mailadress för djurskyddsfrågor, denna bevakas flera gånger dagligen. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning av arbetet med målen för och kontrollen i 
livsmedelskedjan, enligt regleringsbrevsuppdragen 1.5 och 1.6, är att kontrollen är 
riskbaserad, sker regelbundet, innefattar relevanta krav i lagstiftningen och utförs på 
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ett sätt som är ändamålsenlig och har effekt. Därigenom lever myndigheten i stort upp 
till de övergripande gemensamma myndighetsmålen som finns i Sveriges fleråriga 
kontrollplan för livsmedelskedjan. Detsamma gäller för tillsynen över veterinärers 
verksamhet och samordning av åtgärder mot djursjukdomar enligt förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion 3 § 2 punkten.  
 
Denna bedömning grundas både på de kontroller som utförs och de 
informationsinsatser som Länsstyrelsen riktar mot djurägare, intresseorganisationer 
och allmänhet i länet. Dessa leder till en större medvetenhet och kunskap om såväl 
djurskyddsbestämmelser som livsmedelssäkerhet och kopplingen däremellan i länet.  
Såväl verksamhetsutövare som allmänhet blir mer och mer medvetna om att ett gott 
djurskydd har ett samband med god hygien, vilket i sin tur ger god djurhälsa. Friska 
djur behöver inte antibiotika, vilket är av stor vikt för den veterinära delen av 
folkhälsan och betyder att mindre resistens mot dessa läkemedel florerar i samhället.  

Andra väsentliga prestationer och resultat  

Externa revisioner och uppvisande av kontrollverksamheten 
Länsstyrelsen har dokumenterade förfaranden för att se till att den offentliga 
kontrollen är ändamålsenlig och deltar aktivt i Sveriges gemensamma revisionssystem 
för att försäkra sig om detta. 2017 har varit ett år som, för länsveterinärenheten i 
Östergötland, präglats stort av revisioner och uppvisande av kontrollverksamheten. 
Under våren har Jordbruksverket reviderat länets djurskyddskontroll och 
Länsstyrelsen har redovisat sin djurskyddsverksamhet för såväl Finansdepartementet 
som Näringsdepartementets enhet för djur- och livsmedelsfrågor vid deras besök hos 
oss under våren. Vidare har Livsmedelsverket gjort normerande kontroll av 
Länsstyrelsens kommunrevisioner. Östergötlands revisionsverksamhet, både i 
egenskap av revisionsobjekt vad gäller djurskydd och primärproduktion och som 
revisor vad gäller kommunernas livsmedelskontroll, visades upp för EU 
kommissionens kontrollkontor för livsmedels- och veterinärområdet, Santé F (tidigare 
Food and Veterinary Office, FVO har bytt namn ”Health and Food Audits and 
Analysis”, som förkortas till Santé F) när de under en vecka i november besökte Sverige 
för att följa upp det nationella revisionssystemet i livsmedelskedjan. Enhetschefen för 
länsveterinärenheten deltog även vid Santé F:s ”fact finding” av Sveriges användning 
och kontroll av veterinärmedicinska preparat tidigare under hösten och berättade för 
revsionsteamet från EU om den tillsyn som länsstyrelserna utför av veterinärer och 
läkemedel på gård. Budskapet att friska djur inte behöver antibiotika var något som de 
uppmärksammade vid upprepade tillfällen under studiebesöket i Sverige och vid 
slutmötet berättade om att de skulle sprida till övriga länder i EU. 
 
Deltagande i dessa revisioner och annat nationellt engagemang, till exempel i 
strategiska gruppen, deltagande i arbete med utveckling av den nationella 
kontrollplanen och i styrgrupp och två referensgrupper i länsstyrelsernas nätverk för 
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djurskydd och veterinära frågor (det så kallade 28-nätverket), ger möjlighet till 
ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten i önskad riktning på den egna 
myndigheten, men även nationellt och ibland till och med internationellt.  
 
Särskild rapportering 
Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom livsmedel, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor utgjorts av regleringsbrevsuppdragen 3.2–3.4 vilka 
redovisas i särskild ordning till Jordbruksverket. Se bilaga Regleringsbrev 2017, 
uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen.  
 
Vidare rapporteras kontrollen av primärproduktionen enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter om rapporteringsskyldigheter till Livsmedelsverket genom dess 
myndighetsrapportering och djurskyddskontrollen rapporteras till Jordbruksverket. 
Kontrollen av salmonellaprovtagning av fjäderfä rapporteras också särskilt enligt 
föreskrift till Jordbruksverket i mars 2018.  

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 4 § 
2. Länsstyrelsens uppgifter omfattar också tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning 
och samordning av åtgärder mot djursjukdomar. 

Tillsyn över veterinärers verksamhet 
I enlighet med Jordbruksverkets vägledning, och föreskrift, prioriteras kontroll av 
veterinärer som förskriver läkemedel enligt villkorad behandling i tillsynen av 
djurhälsopersonal i Östergötland. 26 kontroller av veterinärer som villkorar läkemedel 
har utförts administrativt. Två av dessa har fördjupats med kontroll på plats. 99 
dokumentkontroller av kontrakt för villkorande av läkemedel till 
animalieproducerande djur har utförts under året, varav tio stycken förenklade. 
Länsstyrelsen kontrollerar därigenom alla veterinärer i den högsta riskklassen årligen. 
Därefter följs vägledningen från det centrala verket så till vida att kontroll av 
veterinärer med animaliedjurinriktning prioriteras framför annan djurhälsopersonal 
som endast kontrolleras vid anmälan om allvarliga brister. Fyra omfattande 
anmälningsärenden har hanterats under året. (Se särskild rapportering till 
Jordbruksverket). 
 
Prioriteringen i Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2017 innebär att många 
veterinärer får administrativ kontroll av sin läkemedelsanvändning då de personella 
resurserna inte räcker till för att alla veterinärer i länet med animalieinriktning ska få 
kontroll på plats vart tredje år. Övriga veterinärer får inte heller kontroll vart femte år 
som det står att de ska i vägledningen. Administrativ kontroll försvåras av att 
förskrivning av läkemedel inte kan kontrolleras enkelt via apotek. De register som finns 
hos Jordbruksverket avseende läkemedelsanvändning bygger på att veterinärerna 
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rapporterar korrekt och att data läses in korrekt. Där finns idag många felkällor. Att 
kunna kontrollera förskrivning via apotek skulle medföra att Länsstyrelsen skulle 
kunna göra fler administrativa kontroller. 
 
Länsstyrelsen håller ett aktuellt register över länets djurhälsopersonal som uppdateras. 
Alla länets veterinärer har bjudits in till de samordnande informationsmöten rörande 
smittor och läkemedelsanvändning som hållits under året. 
 
Ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar 
Länsveterinärerna arbetar systematiskt med beredskap både genom att upprätthålla 
beredskapsplaner och delta i övningar bland annat inom epizootiberedskap. 
Beredskapen har visat sig vara god vid skarpt läge. Denna bedömning grundar sig på 
att uppbyggda nätverk för samverkan, såväl i länet som med nationella myndigheter, 
har bidragit till en så god hantering som möjligt vid det epizootiutbrott av Newcastle 
Disease som drabbade länets fjäderfänäring under hösten. Detsamma har kunnat visas 
för de många misstankar av mjältbrand inom vaccinationsområdet kring Omberg som 
hanterats under året och de insatser för hindrande av spridning av hästsmittor som 
utförts på Länsstyrelsen Östergötland under året. Ytterligare en effekt av det ovan 
beskrivna förebyggande arbetet mot djursjukdomar är minskat fysiskt lidande för 
djuren men även psykiskt för deras ägare. 
 
På det årliga decembermötet som hölls på Länsstyrelsen med Östergötlands 
veterinärförening fick 20 av länets veterinärer som var på plats information om 
smittläget i länet under året som gått. De fick veta att alla de 17 misstänkta fallen av 
mjältbrand i vaccinationsområdet på Omberg visat sig vara negativa och att höstens 
Newcastleutbrott avslutats. Vidare informerades veterinärerna om ett fall av abortvirus 
på en zebra på Kolmårdens djurpark och om kvarkaläget för länets hästar. Detta var 
uppföljning på vårens två möten som hållits på Länsstyrelsen med expert från Statens 
Veterinärmedicinska anstalt (SVA) om hästsmittor i samarbete med 
Distriktsveterinärerna i länet och Östergötlands ridsportförbund. Ett trettiotal personer 
deltog vid ett möte riktat till veterinärer och verksamhetsutövare. Lika många deltog 
vid ett möte riktat till hästägare. 
 
En annan expert från SVA bjöds in, tillsammans med veterinärer och 
livsmedelsinspektörer i länet, av Länsstyrelsen till höstens Agenda 2030 seminarie för 
att föreläsa om antibiotikaresistens inom området veterinär folkhälsa. Två 
länsveterinärer deltog vid seminariet. Länsveterinär har under året också föreläst för 
ett regionalt EU- nätverk om antibiotikaresistens, men även spridit kunskap om 
antibiotikaresistens genom att föreläsa för den egna enhetens personal. 
 
Registervård av det regionala hönsregistret har utförts i samband med kontrollen av 
den obligatoriska salmonellaprovtagningen som enligt föreskrift ska ske under året i 55 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

32 
 

fjäderfäbesättningar (se särskild rapportering). En extra administratör har tagits in för 
detta arbete under en månad på hösten.  
 
Samordning av kommunernas livsmedelsinspektörer är också ett prioriterat område i 
Östergötland och sker genom flera möten under året på Länsstyrelsen för planering av 
länsmöten och andra större aktiviteter inom miljösamverkan Östergötland. Under 2017 
hölls en stor tvådagarsträff i Kolmården för länets alla kommuninspektörer, där 
livsmedelsdelen innehöll tema campylobakter och livsmedelssäkerhet med deltagande 
av både Livsmedelsverket, professor i livsmedelshygien och smittskyddsläkare från 
Regionen. Länsstyrelsen informerade även om den regionala livsmedelsstrategin där 
livsmedelskontrollen ingår som en del under målet trygga livsmedel. 
 
Länsstyrelsen har haft en veterinär från tredje land som praktikant på 
länsveterinärenheten under tre månader. Syftet var att hon skulle lära sig svenska och 
få nätverk inom det veterinära området inom Arbetsförmedlingens program korta 
vägen.  

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.5 
Länsstyrelserna ska redovisa en övergripande bedömning av måluppfyllelsen för de specifika 
målen för livsmedelskontrollen i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. 
Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven 
måluppfyllelse för de enskilda målen.  

Livsmedelskontroll 

Primärproduktionskontrollen 
Länsstyrelsen har en flerårig regional kontrollplan för kontrollen i primärproduktionen 
där de nationella målen brutits ner till regional nivå. Myndighetens prioriteringar 
framgår i den årliga verksamhetsplanen för Länsstyrelsen samt hur inriktning och mål 
för Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan har beaktats. 
Verksamhetsplanen följs upp tertialvis på ledningsnivå. Till denna upprättas en årsplan 
med det årliga uttaget av kontroller.  
 
Under 2017 har totalt 62 primärproduktionskontroller utförts vilket betyder att ungefär 
tre procent av de gårdar som är registrerade har fått kontrollbesök av Länsstyrelsen. 
Detta bedöms vara tillräckligt många kontroller då Livsmedelsverkets vägledning varit 
att en till fem procent av primärproducenterna kontrolleras årligen. Av dessa gårdar tas 
1,5 procent ut enligt Livsmedelsverkets riskmodell ur Länsstyrelsens 
primärproduktionsregister Primör, så att den största andelen kontroller, hela 53 
procent, sker i den högsta riskklassen. De flesta av dem är spannmålskontroller. Av 
utförda riskbaserade offentliga kontroller 2017 ligger 26 procent i den näst högsta 
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riskklassen, 10 procent respektive 5 procent ingår i fallande riskklasser. Kontrollerna 
utförs främst i form av inspektion men har inslag av revision då de alltid innefattar 
dokumentkontroller. Journalföring har visat sig vara den vanligaste bristen såväl vid 
årets som tidigare års kontroller i primärproduktionen. (Se särskild rapportering till 
Livsmedelsverket.) Kompetens för kontrollmetoden provtagning finns och inventering 
inför provtagning av spannmål har skett inför nästa år (se under mål 12 nedan). 
Länsstyrelsen har avsatt 0,5 årsarbetskrafter för att utföra de offentliga riskbaserade 
livsmedelskontrollerna under året. Utöver dessa utförs lika många 
primärproduktionskontroller ur tvärvillkorsuttaget av lantbruksenhetens kontrollanter. 
Av de 32 tvärvillkorskontrollerna av livsmedel i primärproduktionen har 20 hamnat i 
den högsta riskklassen, fem var i underliggande klasser och en kontroll i den näst lägsta 
riskklassen och ingen i den lägsta.  
 
Kompetens 
I samband med kontroll av veterinärer sker också fördjupade kontroller av läkemedel 
på gårdar, till vilka de förskriver läkemedel för villkorad användning. Detta innebär att 
ytterligare några animalieproducenter, där urvalet baserats på läkemedelsanvändning 
som risk, också får kontroll. På så vis används även länsveterinärernas kompetens inom 
hygien och läkemedel i primärproduktionskontrollen. Det är också länsveterinär som 
beslutar om eventuella förelägganden inom kontrollen och alla beslut sker i form av 
tvåmansbeslut. Vid behov deltar jurist i bedömningarna. I primärproduktions-
kontrollantens och länsveterinärernas utbildningsplaner ingår Livsmedelsverkets 
utbildningar inom primärproduktion, BTSF-utbildningar (EU:s utbildningar Better 
training for safer food) samt kompetens i revisionsteknik. Primärproduktions-
handläggaren har under 2017 deltagit i Skype-utbildningar och möten med andra 
länsstyrelsers kontrollanter, bland annat Livsmedelsverkets utbildning om mål 12. En 
av länsveterinärerna är med i nätverket för djurskydd och veterinära frågors 
referensgrupp för livsmedelskontroll. Länsveterinären har möten varje månad via 
Skype samt deltog på plats vid Livsmedelsverkets årliga kontrollkonferens i maj. 
Primärproduktionsfrågor tas även upp vid regelbundna möten med regionala 
Livsmedelsverket på slakteriet i Linköping. Kompetensförsörjningsplan för 
kontrollpersonalen uppdateras årligen i samband med medarbetarsamtal av 
enhetschefen i enlighet med livsmedelsverkets nya föreskrifter om offentlig 
livsmedelskontroll, som trädde i kraft den 1 januari 2017. Uppgifter på enhets- och 
handläggarnivå uppdateras via en kompetensros för kompetensinventering som är 
grundad på kraven på kompetens i EU:s kontrollförordning för livsmedelskedjan. För 
att upprätthålla och dela kompetensen, för ett så litet kontrollområde som 
primärproduktionskontrollen är, hålls månadsvisa möten för samsyn av länsveterinär 
med primärproduktionshandläggare och tvärvillkorskontrollanter inom den egna 
länsstyrelsen. Samsyn och parallellkontroller med grannlänet Södermanland har 
utförts två gånger under året hos en producent av spannmål och en av gris. I samband 
med de primärproduktionskontroller där djur finns utförs också en djurskyddskontroll 
för att effektivt använda Länsstyrelsens personalresurser.  
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Mål 12 
Det operativa målet 12 i den nationella kontrollplanen för livsmedelskontrollen 2017–
2020 är riktat till länsstyrelserna och går ut på att verifiera att företagarna vidtar 
lämpliga åtgärder för att förhindra eller reducera bildning av ochratoxin A i spannmål. 
Enligt mål 12 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar 
spannmål för livsmedelsändamål, senast den 31 december 2019. I samband med 
primärproduktionskontroll har Länsstyrelsen därför under 2017 inventerat och 
inspekterat 35 anläggningar som torkar spannmål samt rapporterat uppgifter om dessa 
och vilka spannmålssorter som torkas till Livsmedelsverket vid tre tillfällen under året. 
Mycket av spannmålen går till etanoltillverkning men det produceras även 
brödspannmål vid 20 torkar i länet. Råg går till knäckebröd och pastatillverkning samt 
maltkorn till öl. Därför har fler än de 40 procent spannmålsgårdar som fallit ut i det 
årliga uttaget kontrollerats. 50 procent av primärproduktionskontrollerna i 
Östergötland har varit spannmålskontroller till följd av att mål 12 prioriterats. Prov 
kommer att tas enligt gemensamt nationellt uttag 2018 och utföras under 2018 och 
2019. 
 
Revisioner av kommunernas livsmedelskontroll 
Av länets 13 kommuner gör Länsstyrelsen revision av två till tre kommuner på plats så 
att varje kommun får revision minst var femte år enligt flerårig plan. Vid den ena av 
dessa kommunrevisioner hade Länsstyrelsen med sig en livsmedelsinspektör från 
Stockholm stad som sakkunnig på ekologiska livsmedel från myndigheternas 
gemensamma pool. Vid den andra revisionen följde en länsveterinär från Länsstyrelsen 
Västra Götaland med som observatör för ökad samsyn i landet. Uppföljning var fokus 
för revisionerna 2017 som utfördes i kommunerna Boxholm, Mjölby och Norrköping. 
Alla revisionsområden i Livsmedelsverkets nya handbok för revision av 
kontrollmyndigheters livsmedelskontroll berördes vid båda revisionstillfällena men 
skuggkontroll vid en anläggning utfördes bara vid den ena. Dessa uppföljande 
revisioner visade att tidigare revisioner haft effekt, då båda myndigheterna kunde visa 
att alla tidigare avvikelser hade åtgärdats. Gemensamt vid båda revisionerna var att 
båda kommunerna tagit fram egna efterdebiteringsmodeller för livsmedelskontrollen 
inför 2018. Det är tydligt att kommunerna inväntar en ändrad avgiftsförordning och att 
det finns ett stort behov av nationell vägledning på området så att ett enhetligt system 
med en gemensam modell som är anpassad till kontrollens syfte används. Mjölby-
Boxholm, som har gemensam miljönämnd sedan 2011 och över 20 års samverkan i 
livsmedelskontrollen mellan kommunerna, är ett gott exempel på att samverkan mellan 
liten och större kommun kan fungera.  
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Regleringsbrevsuppdrag 1.6 
Länsstyrelserna ska redovisa en övergripande bedömning av måluppfyllelsen för de specifika 
målen i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. För djurskyddskontrollen avses de 
specifika mål som Statens jordbruksverk och länsstyrelserna har satt upp och för kontrollen av 
foder och animaliska biprodukter och den kontroll som bedrivs enligt förordningen (2006:816) 
om kontroll av husdjur m.m. och lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. avses de 
specifika mål länsstyrelsen har satt upp. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av 
orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse för de enskilda målen.  

Djurskydd  

Normalkontroller 
Länsstyrelsen har uppnått det operativa målet för djurskyddskontrollen att antalet 
normalkontroller är lika många som antalet anmälningskontroller. Kvoten hamnade på 
1,6 mellan antalet normalkontroller som var 170 stycken och antalet kontroller som 
skett efter anmälan vilka var 107 stycken. Normalkontrollerna är riskbaserade 
planerade kontroller som har tagits ut ur Jordbruksverkets riskklassificeringsmodell, 
SToRK, och där fallit ut som risk eller slump, alternativt fallit ut i fullständigt 
tvärvillkorsuttag. (Se särskild rapportering till Jordbruksverket.) De anmälningar som 
kommer in till Länsstyrelsen prioriteras hårt till förmån för normalkontroller i 
livsmedelskedjan. Endast 20 procent av de anmälningar som kommer in leder till 
kontroll på plats. Många handläggs istället genom brev där djurägaren får information 
om kraven djurskyddslagstiftningen.  
 
Förprövning 
En årsarbetskraft med djurskyddskompetens lades under 2017 på förprövning och 
besiktning av nybyggda djurstallar. Målet att 100 procent av förprövningsärendena ska 
handläggas inom åtta veckor efter att ansökan är komplett, har uppnåtts, vilket är ett 
krav i djurskyddslagstiftningen. Av 77 inkomna ansökningar om förprövning har 73 
beslutats under året, en återkallats och en avvisats. Av dessa har 96 procent beslutats 
inom 56 dagar och återstående tre stycken inom 57 dagar, vilket Länsstyrelsen räknat 
som inom åtta veckor. Vidare har 65 av de stallar som byggts i länet efter förprövning 
besiktats under året. Besiktning av dessa ute på plats har skett inom lagstadgade fyra 
veckor efter anmälan. (se även uppdrag 55 i regleringsbrevet om förenklingsarbete för 
företag.) 
 
Det nationella operativa tio procent målet 
Länsstyrelsen har inte uppnått det nationella målet att kontrollera tio procent av 
kontrollobjekten med animalieproducerande djur avseende djurskydd. I sin regionala 
verksamhetsplan har Länsstyrelsen Östergötland anpassat det nationellt satta målet till 
sina regionala förutsättningar och satt ett regionalt mål till kontroll av fem till tio 
procent av de riskuttagna kontrollobjekten. Då sju procent av kontrollobjekten med 
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animalieproduktion har kontrollerats, 202 av 2 859 kontrollplatser, har det regionala 
målet i Länsstyrelsens egen verksamhetsplan uppfyllts.  
 
Orsaken till att det regionala målet satts lägre än det nationella var att det rådde 
osäkerhet i personaltillgången. Vid årets början var två djurskyddshandläggare 
arbetsrelaterat deltidssjukskrivna och tre föräldralediga djurskyddshandläggare har 
inte kunnat ersättas med tre vikarier förrän under andra halvåret, samtidigt som en 
djurskyddshandläggare fått gå in på förprövning på heltid på grund av 
byggnadskonsulentens föräldraledighet. En halv årsarbetskraft har under året avsatts 
till förberedelser inför övertagande av polisens arbetsuppgifter med djur, genom att 
delta i länsstyrelsegemensam arbetsgrupp på 25 procent av sin arbetstid och gått 
utbildning i lagen om tillsyn på 25 procent av sin tid under augusti till december 
månad. Regeringen har beslutat att Länsstyrelsen ska förbereda övergången av polisens 
arbetsuppgifter med djur men inga medel har tillförts Länsstyrelsen för detta.  
 
För att använda befintliga resurser effektivare har benchmarking skett med andra 
länsstyrelser även inom djurskyddskontrollen. Djurskyddssamordnaren har deltagit i 
länsstyrelsernas och Jordbruksverkets effektiviseringskonferens i mars och besökte 
Länsstyrelsen Västra Götaland i oktober. Med inspiration därifrån har Länsstyrelsen 
tagit till sig en mall för kontrollrapport på plats och checklista för baskontroller av 
lantbrukets djur och lagt upp ett system för att arbeta mer i LEAN för att vara 
effektivare och samtidigt minska personalens stressupplevelser. Fyra pass på vardera 
en timme har lagts på Balansa, dialogövningar med en konsult som ett pilotprojekt för 
att hantera stress i djurskyddsgruppen.  
 
En stor kompetensutvecklingsinsats skedde inom djurskyddskontrollen under året då 
elva djurskyddshandläggare och två länsveterinärer deltog i länsstyrelsegemensam 
djurskyddskonferensen i Stockholm för samsyn mellan länen. Där framkom bland 
annat stora skillnader vid handläggning av beslut. Länsstyrelsen Östergötland lägger 
stor vikt vid att beslut är rättssäkra och har alltid tvåmansbeslut, ofta med jurist som 
deltagande och alltid länsveterinär som beslutande, för att verkligen utnyttja 
Länsstyrelsens hela kompetens. Länsstyrelsen är noga med möjlighet till 
kommunicering och stöd för den enskilde djurhållaren. Ibland tar besluten därför 
kanske något längre tid men blir proportionerliga och rättssäkra. 
 
Vidare arbetar Länsstyrelsen med öppenhet och dialog inom kontrollen i 
livsmedelskedjan mot såväl allmänhet som yrkesutövare, exempelvis genom att delta i 
och anordna möten i länet och att informera om kontroller i Länsstyrelsens tidskrift 
som går ut till länets lantbrukare.  
 
Djurskyddshandläggare har under året föreläst på naturbruksgymnasium i länet vid 
fyra tillfällen under året och länsveterinärer har deltagit i flera möten med 
representanter för näringen, till exempel Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och 
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Ridsporten. När lantbrukarnas företrädare får information samt möjlighet att berätta 
vad de uppfattar som en effektiv och trovärdig myndighet bygger detta långsiktigt ett 
förtroende för kontrollen i länet. 
 
Ansökningar om tillstånd för yrkesverksamma och för offentlig förevisning prioriteras 
inom djurskyddskontrollen (se resultat av årets brukarundersökning). Till dessa åtgår 
ungefär en årsarbetskraft av resurserna för djurskyddskontroll. Landets största 
djurpark, Kolmårdens djurpark, ligger i länet och kräver ett stort antal arbetstimmar 
varje år. Länsveterinär deltog i en BTSF-utbildning i Antwerpen under en vårvecka för 
att upprätthålla tillräcklig kompetens för dessa beslut. 
 
Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 
(Regleringsbrevsbilaga) 

Länsfakta  2017 2016 2015 

Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 29 34 38 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 7,4 7,0 6,5 

Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,9 0,6 0,9 

varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i primärproduktionen 0,7 0,41) 0,7 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen 0,04 0,1 0,05 

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av animaliska biprodukter. 0 0 1 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, ärendehanteringssystemet Platina, 
Djurskyddskontrollregister.  
1) Värdet har justerat mot Agresso. Orsak är att personal har lagt tid även på 2810 Övergripande livsmedelskontroll 
vilket avsåg 0,2 kontroller inom primärproduktionen.   
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Regional tillväxt 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 30*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 1,5 1,4 1,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,9 2,7 3,0 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  2,0 2,0 2,3 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 672 5 069 8 064 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2,4 2,3 3,6 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  26 22 32 

Antal beslutade ärenden 24 20 26 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 20 25 35 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  2 497 2 228 1 851 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen Östergötland har som vision ”Ett livskraftigt Östergötland” vilket 
omfattar ett offensivt arbete med initiativ som ska leda till utveckling och hållbar 
tillväxt. Länet beaktats vid internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommun-
besök, kontakter med regering och departement, med mera. Länsstyrelsen skapar 
också en arena för företag i länet genom att underlätta kontakter och uppmuntrar 
näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration. Vi tar 
initiativ genom att uppmuntra samarbeten och nya projekt som leder länet framåt. 
Under 2017 har också beslut om finansiering till flera nya projekt inom regional tillväxt 
kunnat beslutas, och flera idéer diskuterats med avsikten att stärka hållbar utveckling 
och tillväxt. 

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar, inom sakområdet regional tillväxt, i enlighet med 
myndighetens övergripande mål vilket innebär att vi har en god dialog med vår 
omgivning, vi är offensiva och tar initiativ som leder till utveckling och vi är en ledande 
kraft för hållbar tillväxt. I enlighet med dessa mål har Länsstyrelsen bedrivit en mängd 
aktiviteter som beskrivs nedan. 
 
”Industridag Östergötland” är ett initiativ som initierats och samordnas av 
Länsstyrelsen Östergötland. Projektet genomförs i bred samverkan med länets 
kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Östergötland, fackliga organisationer samt ett 
trettiotal företag. Syftet är att uppnå samverkan mellan skola och företag för att 
underlätta kompetensförsörjning till industri- och teknikföretag i länet, då dessa 
företag är tongivande arbetsgivare och mycket viktiga för länets sysselsättning och 
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tillväxt. Den 19 oktober 2017 gick Industridag Östergötlands huvudevent av stapeln för 
tredje gången. Dagen var fylld med intressanta föreläsningar, förebilder, möten, mingel 
och studiebesök på tio företag runt om i länet. För att inte Industridag Östergötland ska 
vara ett enstaka tillfälle under året genomförs mindre aktiviteter löpande, exempelvis 
ett frukostmöte på SAAB den 7 september som lockade ett 40-tal besökare. Vid mötet 
presenterades korta inspel på temat kompetensförsörjning och goda initiativ som 
bedrivs i länet. Ett annat exempel är ”Industridag Motala” som genomfördes den 8 
november med presentation av bland annat Teknikcollege och yrkesambassadörer, och 
där Holms Industri i Motala stod värd för studiebesök. Industridag Östergötland och 
den samverkan som målmedvetet bedrivits har också lett till att Östergötland kommer 
att stå värd för Industrirådets nationella Industridag i början av 2018. 
 
Länsstyrelsen har engagerat sig i ett regionalt försvarsmaktsråd, som bland annat 
bedrivs i syfte att bidra till kompetensförsörjning. Landshövdingen är ordförande i 
rådet och Länsstyrelsen medverkar aktivt i två av de fyra arbetsgrupper som bildats 
genom rådet. Regional tillväxt är en viktig faktor för båda dessa arbetsgrupper. 
Länsstyrelsen har, tillsammans med Region Östergötland, initierat ett arbete där en 
regional livsmedelsstrategi tagits fram. Strategin har fyra fokusområden; kund och 
konsument, konkurrenskraft, trygghet och offentlig upphandling. Ett tydligt mål med 
strategin är att öka produktionen av lokalt producerad mat samt att lyfta 
livsmedelssektorns betydelse som näring i Östergötland. Under året har Länsstyrelsen 
koordinerat och genomfört en kommunturné där samtliga kommuner i länet har 
besökts för att tydliggöra tankarna bakom strategin, skapa en uppslutning kring målen 
och diskutera hur kommuner och regionala aktörer kan bidra i arbetet för att uppnå 
målen. 
 
Länsstyrelsen deltar som adjungerad i ALMI Företagspartner Östergötland AB:s 
styrelse, och i arbetet med att fördela nationella checkar för grön tillväxt, digitalisering 
och internationalisering.  
 
Länsstyrelsen är projektägare av projektet SUPER – Supporting eco-innovations 
towards international markets, som finansieras med medel från europeiska regionala 
utvecklingsfonden via INTERREG Europe. Projektet handlar om hur offentliga aktörer 
kan samarbeta för att stödja små och medelstora företags eko-innovationer så att de 
blir mer konkurrenskraftiga på internationella marknader. Under 2017 har sammanlagt 
cirka 150 små och medelstora företag intervjuats avseende vilka stödsystem företagen 
efterfrågar i de olika regionerna. Nästa steg är att analysera och utvärdera det offentliga 
stödsystemet i samtliga regioner utifrån ett självutvärderingsverktyg som tagits fram av 
Linköpings universitet. Projektets partnerskap består av åtta samarbetspartners utöver 
Länsstyrelsen och Linköpings universitet. Partners kommer från olika företags- och 
regionala organisationer i Danmark, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Polen och Spanien. 
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Länsstyrelsen är även projektägare till Framtidens solel i Östra Mellansverige som 
startade i oktober 2015 och kommer att avslutas i oktober 2018. Projektet har tre mål 
som handlar om att främja investeringar i solel i små och medelstora företag genom 
utvecklingsinsatser, att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer för att skapa 
en generell förståelse för solel, samt att bygga upp ett varaktigt nätverk kring solel i 
Östra Mellansverige. Under 2017 har flera informations- och seminarietillfällen 
genomförts. I början av året deltog projektet även i den regionala konferensen ”E-
week” där ett pass om miljökommunikation för ökad lönsamhet i företag arrangerades. 
Andra projektresultat har varit riktade informationsblad om solel till olika branscher. 
Samverkansparter i projektet tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland är 
Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Östra Götaland, Region Örebro län och 
Stuns Energi.  
 
Inom Länsstyrelsen Östergötlands arbete med grundläggande betaltjänster under året 
har vi konstaterat att föreningars deponering av dagskassor fortsatt inte är 
tillfredsställande. Problemen för föreningar att deponera sin kassa är likvärdiga över 
hela länet. Vi ser alltså ingen skillnad mellan till exempel Linköpings tätort och 
landsbygden i Ydre kommun. Utvecklingen av deponeringen av dagskassa i skärgården 
har dock kunnat förbättras via nytt betaltjänstombud. Länsstyrelsen har, utöver att 
såsom tidigare ge stöd åt skärgårdsområdena runt Arkösund, nu även under 2017 gett 
stöd till Sankt Anna. Det har förbättrat möjligheterna till dagskassedeponering i dessa 
områden. Lösningen är i form av en så kallad recycling-maskin, vilken laddas med 
dagskassor från närområdet och sedan används som en uttagsautomat. För grupperna 
äldre och funktionsnedsatta är läget avseende grundläggande betaltjänster oförändrat 
jämfört med tidigare år. Inom dessa grupper finns det också en mindre grupp som har 
behov av utbildning i att betala räkningar digitalt. Länsstyrelsen har därför under året 
börjat planera för ett pilotprojekt bestående av utbildningar i hur man betalar sina 
räkningar digitalt. Projektet sker i samverkan med Funktionsrätt Östergötland.  
Under 2017 har ett projekt bedrivits tillsammans med Östergötlands 
bygdegårdsdistrikt, där Länsstyrelsen på plats hos lokala bygdegårdsföreningar 
informerat om grundläggande betaltjänster. Detta har kombinerats med information 
om stöden i landsbygdsprogrammet. Projektet avslutades innan sommaren och har 
nått en klar majoritet av bygdegårdarna i länet. 
 
Länsstyrelsen träffar länets större företag två gånger per år. Vid dessa träffar 
medverkar Linköpings universitet samt Arbetsförmedlingen. Ämnen som tas upp är 
aktuella frågor och saker på gång relaterat till Länsstyrelsens verksamhet. Exempel på 
teman är; miljö, integration och olika former av samverkan. En fråga som är ständigt 
aktuell är kompetensförsörjning där både universitetet och Arbetsförmedlingen bidrar 
med olika perspektiv. Ett exempel på vad dessa möten kan leda till är att Rimaster, ett 
industriföretag i södra Östergötland, i samverkan med Arbetsförmedlingen tog in ett 
antal praktikanter med utländsk bakgrund under en period för att intressera dem för 
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vilken typ av arbeten som kan erbjudas i ett svenskt industriföretag. Detta ledde sedan 
till att Rimaster erbjöd dem anställning. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
7. Länsstyrelsen ska i sin verksamhet verka för att förenkla för företag. 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga 
vårt arbete för att förenkla för företag. En god struktur och ständiga förbättringar av 
system, rutiner och handlingsförmågor är centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning.  
 
Länsstyrelsens samtliga enheter arbetar för att förenkla för företag. Det gäller såväl i 
ordinarie löpande verksamhet som i projekt där myndigheten har en kontinuerlig och 
levande dialog avseende hur Länsstyrelsen kan underlätta för företag på olika sätt.  
  
Ambitionen är att alltid ha ett tydligt brukarperspektiv, en vilja att underlätta samt att 
ha förståelse för brukare – i detta fall företaget. Målsättningen är att förenkla, 
förtydliga och förbättra för alla företag som kommer i kontakt med oss. Länsstyrelsen 
arbetar kontinuerligt med att förkorta handläggningstiderna, förenkla ärendeprocesser 
samt att förtydliga beslut så att de kan läsas och förstås av alla. Inom samtliga 
verksamheter är ambitionen att ha särskilt fokus på åtgärder som underlättar för 
företagen att göra rätt. 
 
Ärendeprocesser och handläggning 
När det gäller ärendeprocesser har Länsstyrelsen under 2017 genomfört 
processöversyner av olika ärendegrupper med syfte att effektivisera och förtydliga 
handläggningen. Även inom den utåtriktade informationen om regelverk och dess 
tillämpning, samt i planeringsunderlag som Länsstyrelsen tillhandahåller, har 
ambitionen att förbättra ingått under året. Sammantaget väntas detta ha lett till 
snabbare och enklare handläggning främst inom planering och byggande, vilket gynnar 
företag som är beroende av Länsstyrelsens ärendehandläggning. 
 
Vi utvecklar vår handläggning från ansökan till beslut genom ökad digital 
ärendehandläggning och genom den interna arbetsgrupp som arbetar för ökad 
digitalisering. Dessutom används mallar och checklistor i ärendehanteringen så att 
myndighetsutövningen är likvärdig och så effektiv som möjligt. Inom 
kulturmiljöområdet har vi arbetat kontinuerligt under 2017 med att förenkla mallar och 
handläggningsprocesser. Vi deltar även i Riksantikvarieämbetets arbete med 
handläggningsprocesser som kommer att involveras i vårt arbete. 
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Vår handläggning inom samhällsplanering bidrar till att enskilda och företag får 
tillgång till planeringsunderlag inför exploateringar i rimlig tid. Det ökar sökandens 
egen möjlighet till planering och underlättar företagandet. Våra insatser med 
kunskapsförmedling och rådgivning om regeltillämpning avseende byggande är 
betydelsefull för byggföretag. Genom kontinuerlig samordning med andra berörda 
statliga myndigheter eftersträvar vi samordnade besked till företag för att minska 
osäkerheter och väntetider. Ett exempel är avstämning med Lantmäteriet och 
Trafikverket kring enskilda ärenden och allmän regeltillämpning.  
 
Inom säkerhet och beslut av skyddsobjekt har Länsstyrelsen handlagt ärenden 
skyndsamt, samt varit behjälplig för företag som arbetar med säkerhetsfrågor gällande 
säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetsskyddad upphandling. Godkännande av 
väktare handläggs skyndsamt. 
 
Service, information och återkoppling 
God och tydlig service som information om handläggningstider, ges antingen per 
telefon eller via e-post. Stor vikt läggs vid tillgänglighet per telefon och att e-post 
besvaras så snabbt som möjligt. En översyn av tillgänglighet via telefon har genomförts.  
 
Återkoppling sker även via möten, personlig kontakt och utskick av material. Vår tillsyn 
av företag utgörs till stor del av dialog, muntlig rådgivning och personlig kontakt för 
vägledning. Som ett led i att effektivisera verksamheten har vi genomfört enkäter i 
samband med tillståndsprövningar. För ökad tydlighet skickas bekräftelse på mottagen 
ansökan om tillstånd till brukaren. Ärendeläget i våra tillståndsärenden återkopplas 
också kontinuerligt till de sökande. 
 
Länsstyrelsen eftersträvar att ha tydlig information på webbsidor, samt tydliga 
blanketter och mallar för att underlätta handläggningen. Länsstyrelsen synliggör 
medvetet vår näringslivsfrämjande roll när vi samverkar med andra organisationer 
eller myndigheter. Vi säkerställer att grundinformation om Länsstyrelsen, som behövs 
för företag för att till exempel kunna betala in ansökningsavgifter eller 
faktureringsuppgifter, finns via vår externa hemsida. Länsstyrelsen verkar också för 
införande av fler OCR-inbetalningar och gör individuella prövningar om anstånd med 
betalning efter påminnelse. Ambitionen är en tydlig och rak kommunikation med 
företag som inbjuder till god dialog, samt en rättssäker handläggning. Under 2017 har 
vi medverkat i ett vattenarkivprojekt, där Länsstyrelsen skannat in kartor, akter och 
handlingar som tillgängliggjorts för allmänheten på webben och till särskild nytta för 
vattendikningsföretag. 
 
Företagen uppmuntras också till återkoppling till myndigheten genom uppmaningar 
vid ansökan om tillstånd, enkät till dem som fått tillståndsbeslut med mera.  
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Återkoppling till Länsstyrelsen Östergötland sker också via våra nätverk, remisser, vid 
tillsynsbesök, möten, telefon eller e-post. Exempelvis har lantbrukare med flera getts 
möjlighet att återkoppla synpunkter vid de möten som viltförvaltningen arrangerar. 
Som en följd har Länsstyrelsen underlättat för lantbruksföretag genom att ge dispens 
för skyddsjakt, samt vid jakt av vildsvin genom att ge dispens för att jaga med rörlig 
belysning. 
 
Vägledning och e-tjänster 
I det löpande arbetet har Länsstyrelsen kontakt med många företag, både genom 
sammankomster, ärendehandläggning eller vägledning, och som beställare eller 
samverkanspart. I de olika rollerna möter vi ofta företag i anslutning till våra uppdrag, 
såsom vid genomförande av skötselinsatser i skyddade områden. Vi ger också stöd till 
mindre företagare genom att förmedla kunskap kring offentliga upphandlingar av 
naturvårdsskötsel. Vår verksamhet i eklandskapet är ett exempel på Länsstyrelsens 
breda arbete för att stimulera lokalt företagande, som också bidrar till 
naturvårdsåtgärder.  
 
Länsstyrelsen har rådgivning till brukare via e-post och telefon gällande åtgärder som 
regleras av Miljöbalken. När det gäller djurskyddsärenden, ett område där vi får mycket 
frågor, får djurhållare och företag hjälp att göra rätt via vår servicetelefon och e-post. 
Länsstyrelsen erbjuder stödmaterialet ”Att söka tillstånd” som underlättar 
ansökningsförfarandet. Vi erbjuder vägledning till aktörer i Östergötland, inklusive 
företag, när de arbetar med frågor inom social hållbarhet. Länsstyrelsen samarbetar 
med företagsföreningar, som till exempel Handelskammaren, Företagarna med flera, 
och deltar vid möten med företag. Ett exempel är arbetet inom ramen för ”Diversity 
Charter Östergötland”. Där arbetar vi med erfarenhetsutbyte för att förenkla företagens 
arbete inom alla diskrimineringsgrunder.   
 
Länsstyrelsen erbjuder flera e-tjänster som underlättar för företag att lämna in 
ansökningar och andra handlingar digitalt. E-tjänst finns för kommunerna att 
överlämna överklagade beslut digitalt. Digital mottagning av handlingar är möjligt i 
vissa ärenden och systemet utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är lantbruksområdet 
där e-tjänster används nästan till 100 procent. Jordbruksverket äger dessa e-tjänster 
och länsstyrelserna har under året arbetat tillsammans med Jordbruksverket för att 
förbättra dem och för att marknadsföra fördelarna med digitala ansökningar. E-
tjänsterna som används hjälper brukarna att svara på rätt frågor utifrån vilken typ av 
verksamhet de har. Därmed blir det lätt att göra rätt, och samtidigt underlättar det 
myndighetens arbete med handläggningen av ärenden. I de fall e-tjänster inte finns att 
tillgå ännu finns i regel ansökningsformulär tillgängliga på hemsidan. 
 
Besöksnäring och konkurrens på lika villkor 
Genom tobak- och alkoholtillsyn uppmärksammas förhållanden som leder till osund 
konkurrens. Inom ramen för tillsynsansvaret över kommunerna inom alkohol- och 
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livsmedelsområdet fokuserar vi särskilt på att göra det enklare att starta och driva 
företag inom besöksnäringen. Detta går delvis också in under vårt samordnings-
uppdrag enligt livsmedelsförordningen. Genom ett samarbete med kommuner, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har vi motverkat 
bidragsfusk, främst i restaurangbranschen. Det ska förenkla för företag som följer 
regler och konkurrerar på lika villkor. 
 
Länsstyrelsen samverkar även med företag som bedriver turism i värdefull natur och 
skyddade områden och för då dialog även med andra intressenter. Exempelvis 
medverkar vi i ett nätverk för landsbygdsföretag i Tåkernbygden. 
 
Nya rutiner inom kulturmiljöverksamheten 
Länsstyrelsen har inom kulturmiljöverksamheten genomfört ett möte med en av de 
större arkeologiska aktörerna med syftet att ta emot synpunkter från näringslivet i 
allmänhet och aktuell firma i synnerhet. Mötet berörde förutsättningar för 
företagsverksamhet inom arkeologisektorn. Som en följd har interna förutsättningar 
diskuterats vad gäller konkurrensutsättning. Förnyade rutiner för uppdragsfördelning 
mellan arkeologiska entreprenörer har införts från och med 2018. Syftet är att öka 
transparensen i entreprenörstilldelningarna, öka motiveringsgraden i tilldelningen 
samt förtydliga Länsstyrelsens urvalsarbete.  
 
Samordning av kontroller inom tvärvillkor samt djur- och smittskydd 
Inom förprövning av djurstallar görs insatser för att förenkla för företag och det finns 
ett nationellt mål för dialog inom djurskyddskontrollen. Länsstyrelsen förenklar för 
företag genom att enhetsöverskridande samordna olika typer av kontroller. Dessutom 
utförs smittskydds-, läkemedels- och djurskyddkontroller i samband med andra 
djurkontroller, tvärvillkorskontroller, artskydd och hägnärenden. Länsstyrelsen har 
under år 2017 fortsatt att förenkla för företagen vid behov genom att anpassa tid för 
kontroll till tidiga morgnar eller sena kvällar. Förenkling görs också genom att 
föranmäla de kontroller som går att föranmäla. En dialogplan inom 
djurskyddsverksamheten inbegriper att i möjligaste mån träffa djurhållare där de finns 
för att lyssna och informera. Exempel på det är; på mässor, i föreningar och via 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länsstyrelsen förprövar djurstallar gratis för att det 
ska bli rätt från början avseende lagkrav inom djurskydd och deltar ibland i 
smittsamråd på gårdar. Vid utbrott av smittor samverkar vi med drabbade gårdar och 
berörda aktörer så att de får korrekt information och svar på frågor. 
 
Projekt som bidrar till att förenkla för företagen 
Länsstyrelsen har projekt för att underlätta samverkan mellan skola och näringsliv. 
Målet är att, på sikt bidra till att förenkla för företagen rörande kompetensförsörjning 
inom, i detta fall, industrisektorn. Under året har vi även drivit flera projekt inom 
energiområdet som riktar sig till små och medelstora företag. Inom vårt INTERREG-
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projekt INSURE tas det fram underlag som kommer att förenkla företags arbete med 
förorenad mark. 
 
Möten och dialog bidrar till förenkling 
Generellt möter Länsstyrelsen många företag i olika sammanhang. Arbetet med att 
förenkla för företagen handlar inte enbart om handläggningstider, tydlig information 
eller tillgänglighet. Insatser görs också för att bidra till att förenkla för företag genom 
att underlätta olika typer av nätverkskontakter. Det kan handla om att leda 
delegationsresor där företag träffar viktiga beslutsfattare samt att bjuda in, både 
ambassadörer, ministrar och generaldirektörer till länet, för att visa på företagens 
behov och möjligheter inom olika sektorer. Under 2017 har vi genomfört olika 
näringslivsseminarier, bland annat med fokus på Tyskland och Centralamerika, flera 
utländska ambassadörsbesök, samt delegationsresor med företag och universitet. De 
regelbundet återkommande mötena för länets storföretag har genomförts vid två 
tillfällen under året. Det kan inbegripa att vid behov uppmärksamma instanser på 
nationell nivå, och att bidra med fakta kring hur olika beslut kan påverka företag och 
deras affärer för att hitta lösningar som är till gagn för hållbar utveckling och tillväxt. 
Länsstyrelsen kommunicerar alltid beslut som rör företagsverksamhet tydligt i de fall 
besluten är av större vikt och har ett allmänintresse. 
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.11 
Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på områden, inom den regionala tillväxtpolitiken, 
där samverkan sker mellan länsstyrelsen och den aktör som har det regionala 
utvecklingsansvaret i länet och hur denna samverkan har utvecklats. Detta innefattar särskilt 
genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020, inklusive territoriellt 
samarbete avseende insatser inom det tematiska området Stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.  

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har fortsatt utbyte utifrån den 
gemensamt framtagna avsiktsförklaringen för samverkan mellan organisationerna som 
undertecknades 2015. I enlighet med den genomförs ledningsmöten och en årligen 
återkommande samverkansdag för chefer inom respektive verksamhetsområde. Under 
2017 har Länsstyrelsen och Regionen, via de delar av organisationen som arbetar inom 
den regionala tillväxtpolitiken, även börjat att hålla avstämningsmöten på 
medarbetarnivå där aktuella frågor lyfts. Under 2017 gjorde Länsstyrelsen en översyn 
av sina riktlinjer för arbetet med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 
Regional tillväxt. I samband med översynen skedde en avstämning med Region 
Östergötland om hur de arbetar med inriktningar för samma medel, samt deras tagna 
beslut. 
 
Inom arbetet med kompetensförsörjning samt innovation och företagande deltar 
Länsstyrelsen i ESBR-samarbete (East Sweden Business Region) som leds av Region 
Östergötland. Under året har två aktörskonferenser hållits via nätverket. Dels den 17–
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18 maj i Rimforsa med tema regionanalys samt etablering och internationalisering, dels 
den 10–11 oktober i Vadstena med tema kring socialt entreprenörskap, integration och 
kompetensförsörjning. Inom ramen för ESBR var det också premiär för East Sweden 
Business Meeting den 21–22 november i Kolmården. Syftet var att skapa ett 
tillväxtdygn fyllt av inspiration, nätverkande, dialog och insikter kring utvecklingen av 
vår tillväxtregion. Vid samtliga tillfällen deltog Länsstyrelsen. 
 
East Sweden Innovation Week är veckan för entreprenörer, innovatörer, studenter och 
alla andra som vill vara med och bygga ett starkt företagsklimat och god tillväxt i 
Östergötland. Veckan arrangeras av Region Östergötland, och Länsstyrelsen både 
delfinansierade och deltog med bland annat monter i arrangemanget. Veckan ger 
möjligheter att lyfta fram länets insatser för företagare och goda exempel på 
entreprenörer i Östergötland. Veckan är en utveckling av det som tidigare kallades 
V.45. 
 
Under ”East Sweden” som marknadsföringsplattform, vilken drivs av Region 
Östergötland, fanns Östergötland representerat under Almedalsveckan. Olika aktörer 
arrangerade seminarier och mingel som del av plattformen. Länsstyrelsen var på plats 
som deltagare. Aktiviteterna skapade en bra nätverks- och samlingspunkt för de 
östgötska deltagarna under veckan. 
 
Länsstyrelsen deltar i det regionala mångfaldsnätverket ”Diversity Charter” 
tillsammans med Östsvenska Handelskammaren och Region Östergötland. Nätverket 
är en undergrupp inom CSR East Sweden och syftar till att främja arbetet med 
mångfald i företag och organisationer. 
 
Den 28 mars hölls ett möte med den statliga utredningen om Sveriges besöksnäring. 
Mötet var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Östergötland och Region 
Östergötland. Möte mellan Visit Östergötland (Region Östergötland) och Länsstyrelsen 
avseende besöksnäringen har också hållits. Främst ledde det till ökad kunskap om olika 
stöd (exempelvis landsbygdsprogrammet) och erfarenhetsutbyte om upplevda hinder 
och möjligheter för besöksnäringsföretag. 
 
Som en del av arbetet kring attraktivitet och tillgänglighet har Länsstyrelsen och 
Region Östergötland återkommande signatärsmöten kring den gemensamt framtagna 
handlingsplanen för den regionala digitala agendan. Detta för att följa upp respektive 
organisations arbete med agendan. 
 
Internationellt deltar Länsstyrelsen och Regionen i flera gemensamma projekt. Inom 
ramen för INTERREG och andra strukturfondsfinansierade projekt sker 
återkommande samverkan som exempel kan nämnas det EU-finansierade projektet 
Baltic Blue Growth (BBG), blå tillväxt för storskalig musselodling, inom ramen för 
Östersjöprogrammet, där Region Östergötland är projektägare. Samverkan sker även 
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återkommande via projekten INTERREG Europe SUPER och ERUF Framtidens solel i 
Östra Mellansverige inom miljödrivna affärer och koldioxidsnål ekonomi. I de senare är 
Länsstyrelsen projektägare.  
 
Grundläggande betaltjänster är ett av fyra prioriterade områden i länets regionala 
serviceprogram. Länsstyrelsen har under året haft fortsatt god kontakt med den på 
regionen ansvarige för det regionala serviceprogrammet. Under året har gemensamma 
informationsträffar anordnats för bland annat kommunerna. Samarbete har också skett 
genom projektet ”Stärkt regional serviceutveckling i Östergötland” som Region 
Östergötland driver genom landsbygdsprogrammet. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har alltsedan regionbildningen lånat ut personal som 
arbetar med regionala utvecklingsmedel och företagscheckar till Regionen. 
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.12 
Berörda länsstyrelser ska beskriva hur användningen av medel från anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt bidrar till att uppfylla målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande 
fall, de territoriella samarbetsprogrammen.  

Under 2017 antog Länsstyrelsen, efter en översyn, nya riktlinjer för arbetet med anslag 
1:1 regionala tillväxtåtgärder utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Länsstyrelsen har alltid 
eftersträvat att beslut om stöd ska vara tvärsektoriella (ämnesövergripande projekt) 
och omfatta flera av Länsstyrelsens olika arbetsområden. De ska också rymmas inom 
ett eller flera av nationella strategins prioriteringar och regionala 
utvecklingsprogrammets (RUP:s) utpekade mål och strategier. De nya riktlinjerna 
formulerades utifrån den nationella strategin och RUP:s sex särskilt utpekade 
övergripande prioritetsområden och ska gälla för Länsstyrelsen 2017–2018. Detta för 
att inrikta arbetet tydligare för att möta de utmaningar som RUP anger samt uppnå 
målen i den nationella strategin. Samverkan med Region Östergötland skedde i 
anslutning till översynen för att synkronisera med deras prioriteringar. Arbetsformer 
sågs över, vilket ledde till en utlysning av 1:1-medlen. 
 
Under 2017 har Länsstyrelsen använt medel från 1:1 anslaget för finansiering till 18 
olika projekt. Fyra projekt har främst fokus på innovation, företagande och miljödriven 
näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Dessa är Framtidens 
solel i Östra Mellansverige (medfinansierat via regionala strukturfonden), Vindkraft 
Öst, TEI: Tillväxt, entreprenörskap, innovation och Förstudie klimatanpassning SME 
(syftar till en framtida ansökan till INTERREG). Flera av projekten avser att uppnå ett 
hållbart nyttjande av naturens resurser, och att ställa om Östergötland till en robust 
och resurssnål region. Detta genom att bygga upp nya kunskaper och förbättrade 
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förutsättningar för etablering av sådant som vindbruk, solenergi, samt strategier för 
klimatanpassning för små- och medelstora företag (SME).  
 
Två av projekten som pågått under 2017 är direkt kopplade till internationella 
samarbeten, för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets 
konkurrenskraft. Dessa är INTERREG Europe projektet SUPER och det av Svenska 
institutet medfinansierade projektet ICE - Innovation Creativity Equality. Det senare är 
ett projekt med fokus på Östersjöregionen som avslutades i början av 2017. Projektet 
ICE har bidragit till kunskapsutveckling mellan deltagande regioner, institutioner och 
individer i projektet genom utbyte av erfarenheter och metoder som används för att 
stödja företag inom turism och de kulturella och kreativa näringarna. Bland annat 
resulterade projektet i en handbok. Projektets partnerskap bestod av organisationer 
från fem länder: Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Vitryssland.  
 
Sex av de finansierade projekten fokuserar på attraktiva miljöer och tillgänglighet 
genom byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle. Bland dessa projekt finns 
informationsinsatser kring Agenda 2030, betaltjänster och möjligheter till mindre 
lokala utvecklingsprojekt via så kallade bygdepengar. Hälften av projekten inom denna 
kategori har särskilt fokus på attraktiva miljöer via destinations- och 
besöksmålsutveckling i kombination med natur-, kultur-, friluftsliv- och eller 
näringslivsutveckling:  

• Trollstigen i Rimforsa, ska utforma en naturhinderbana för att utveckla ett 
befintligt besöksmål och bidra till ett mer aktivt friluftsliv. Vi ser att det kan ge 
ett mervärde för både turister och lokalbefolkning.   

• Destination Rejmyre 2017–2018 arbetar med destinationsutveckling av 
Rejmyre och området kring glasbruket. Vi ser det som en kompletterande 
satsning till de aktiviteter som sker i Kalmar och Kronoberg kring Glasriket. 

• I Kisa finns den autentiska byggnaden kvar som inrymde Sveriges första 
emigrantbyrå, och är idag ett emigrantmuseum. Via projektet MOD- Människor 
Och Drömmar har ett arbete inletts med att tillgängliggöra ett föråldrat 
museum till ett attraktivt besöksmål, som ska lockar besökare till regionen och 
som kan utveckla nationella och internationella samarbeten. 

För att ta tillvara potentialen i den invandring som kommit regionen till del och för att 
bidra till kompetensförsörjning för näringslivet har projektet Gröna Jobb inlett ett 
arbete. Projektet arbetar för att skapa självförsörjning bland individer som levt i 
långvarigt utanförskap och långvarig passivitet genom att skapa arbete hos lantbrukare 
i Östergötland. Pilotprojektet kommer att utvärderas under 2018. Även Industridag 
Östergötland (regionalt) har genomförts 2017, som syftar till att skapa samverkan 
mellan skola och företag för att underlätta kompetensförsörjning i industri- och 
teknikföretag. 
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Fyra projekt finansierade via Länsstyrelsen bedrivs nu i länet för att bidra till 
genomförandet av livsmedelsstrategin: Leve Kinda, Utveckling och implementering av 
handlingsplan livsmedelsstrategi i Ydre, SEGEL - Samverkan och genomförande 
livsmedelsstrategin (Norrköpings kommun), Matlandet – som genomför en 
marknadsanalys för ett upplevelsecentrum för mat- och livsmedelsproduktion i Mjölby. 
Samtliga projekt kopplade till livsmedelsstrategin kommer att återrapporteras först 
under 2018. 
 

Regleringsbrevsuppdrag 3.55 
Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva 
företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

Länsstyrelserna ska redovisa insatser kring hur man enligt 5 § punkt 7 i förordningen 
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion förenklar för företag. Av redovisningen ska framgå: 

en redogörelse för företagens nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande och 
handläggningstid utifrån den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen samt arbetet 
med särskilda insatser för att förbättra dessa områden, 

en uppföljning av de av länsstyrelserna utvalda fyra ärendetyperna förprövning av djurstallar, 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. samma balk och anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet, 

mål och måluppfyllelse för handläggningstid för de utvalda ärendetyperna samt motivering till 
avvikelser, samt hur den förväntade handläggningstiden kommuniceras till företag när ett nytt 
ärende inleds inom de utvalda ärendetyperna. 

För ärenden om prövning av miljöfarlig verksamhet ska redovisningen avse den totala 
handläggningstiden (median) och hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål 
(regeringsbeslut den 1 december 2011 [S2011/10148/SFÖ m.fl.] med uppdrag till vissa 
länsstyrelser) om att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen av samtliga länsstyrelser i de delar där det är 
tillämpbart. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen. Uppgifterna ska 
redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2018.  

 

VÄS Särskilda insatser för att förenkla 
för företag med anledning av 

resultatet i brukarundersökningen 
2016 

Beskriv resultatet av insatserna 

1008 
Extern och intern 

information 
myndighetsövergri

pande 

Beslut om koncentrerad webborganisation 
fattades på chefsmötet den 12 december 

2016 för att öka tillgängligheten på externa 
webben. Nya” webbredaktörer utsågs under 

januari och februari 2017. Möten med alla 
enhetschefer och de nya webbredaktörerna 
gällande uppdrag med anledning av brukar-

undersökningen. Webbträff för alla ”nya” 
webbredaktörer gällande Nya 

länsstyrelsen.se. Webbutbildningar för 

Texterna är uppdaterade, felaktigheter har 
tagits bort. Bättre fungerande intern 

organisation  
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VÄS Särskilda insatser för att förenkla 
för företag med anledning av 

resultatet i brukarundersökningen 
2016 

Beskriv resultatet av insatserna 

webbredaktörerna har genomförts. 
Webbträffar hålls varje månad. Utbildning i 
webstatistikverktyget Google analytics har 

genomförts. En klarspråksutbildning för 
webbredaktörerna genomfördes 6 september. 

 

1008 
Extern och intern 

information 
myndighetsövergri

pande 

Underlätta vid förfrågningar från media och 
samarbetspartners gällande olika 

evenemang, möten och seminarier. Översyn 
av kontaktuppgifter har gjorts. 

Kontaktuppgifter på vår externa webb har 
uppdaterats. 

1162 
Övergripande 

arkiv- och 
registeringsfrågor 

Vid återkommande begäran om allmänna 
handlingar på arkivsidan, har vi påbörjat 

aktivt uppmana dessa frågeställare att skicka 
förfrågan per e-post. 

 

Återkommande förfrågningar om 
arkivhandlingar från samma frågeställare har 
på så sätt kunnat ändrats från telefon till via 

e-post. Förfrågningar som kommer per e-post 
har lättare kunnat fördelas och prioriteras vid 

hantering. 

207 Lönegaranti Översyn av informationen på externa webben 
gällande de sidor som berör lönegaranti.  

Särskild dag har varit avsatt där information 
generellt har setts över på externa webben.  

 

Information om förväntade 
handläggningstider för lönegarantin finns 

tillgänglig för att minska antalet förfrågningar, 
både från konkursförvaltare, rekonstruktörer 
och de som är aktuella för att få lönegaranti. 

2801 
Övergripande 

livsmedelskontroll, 
djurskydd och 

allmänna 
veterinära frågor 

Bekräftelser av mottagna ansökningar 
skickas ut av ansvarig 

djurskyddshandläggare (16 § ansökningar) 
eller byggnadskonsulten 

(förprövningsansöknngar). 
 

Automatiska svar skickas vid andra 
ärendetyper så som bristande djurskydd, 

tävlingsveterinär, tillstånd för yrkesmässig 
verksamhet, besiktning av stallbyggnader. 

Minskat antal telefonsamtal om handlingar 
som inkommit eller inte. 

300 Övergripande 
inom regional 

tillväxt 

Information om utlysningar och medel att 
ansöka om har skapats och förtydligats inom 

regional utveckling. 

Ökad tydlighet i vilka prioriteringar, möjlighet 
till ansökningar. 

431 Fornminnen, 
432 

Byggnadsminnen, 
433 Kyrkliga 

ärenden 

Infört autosvar för inkommen e-post till 
enhetens resursbrevlåda 

Undersöka möjligheterna att införa 
elektroniska blanketter inom vissa 

ärendegrupper inom kulturmiljö 

Autosvar minskar antalet telefonsamtal. 
Nämnda ärendegrupper är det som genererar 

mest telefonsamtal där inkommande samtal 
handlar om huruvida handlingen inkommit till 

myndigheter eller inte  
Länsstyrelserna ser gemensamt över 
handläggarstödet, vilket medför att vi 

avvaktar angående elektroniska blanketter. 

21221 
Bevakningsföretag 

206 Stiftelser  
202 

Medborgarskap 
20411Aska efter 

avliden 
40452 Bygglov, 

marklov, 
rivningslov – 

överklagande  
431 Fornminnen 

432 
Byggnadsminnen

Dessa ärendegrupper är våra största inom 
övrig förvaltning, kulturmiljö, naturvård och 
miljöskydd. Det är de som genererar mest 

frågor rörande handläggningstid. Vi har 
genomfört särskilda insatser för hur vi 

kommunicerar ungefärliga handläggningstider 
via externa hemsidan. 

Genomgång av hur andra länsstyrelser har 
valt att presentera sina handläggningstider på 

sina respektive hemsidor. Vi står inför en 
lansering av en ny hemsida under kommande 
verksamhetsår vilket också har tagits hänsyn 
till i insatserna. Resultatet har blivit att frågan 

om behovet av att visa gemensamma sidor 
för detta har lyfts med de som arbetar med 

nya webbplatsen. Uppdatering av 
handläggningstider 1 gång per kvartal. 

 
E-tjänst eller vid digitala ansökningar, inom 

exempelvis 12:6 samråden (väs 525), 
genererar ett automatiskt svarsmail till 

sökande med ett kundnummer.  
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VÄS Särskilda insatser för att förenkla 
för företag med anledning av 

resultatet i brukarundersökningen 
2016 

Beskriv resultatet av insatserna 

 
433 Kyrkliga 

ärenden 
526 Överprövning 

av 
strandskyddsdispe

nser (byggnader) 
521 Ansökan om 
dispens/tillstånd i 

skyddade 
områden 

523 Anmälan om 
att ta 

jordbruksmark ur 
produktion 

525 Anmälan om 
samråd enligt 12 

kap 6§ miljöbalken 
535 Anmälan om 

vattenverksamhet 
526 Överprövade 

strandskyddsdispe
nser för 

anläggningar 

 
Vid ansökan/anmälan i avgiftsbelagda 

ärenden skickas ett meddelande till sökande 
om att betalning ska inkomma. I samband 
med det bekräftas ansökan/anmälan och 

diarienummer i ärendet anges.   

60 Lantbruk och 
landsbygd 

Vi har arbetat för att bredda kompetensen i 
gruppen som handlägger SAM-ansökningar. 
Detta bland annat genom särskilda insatser i 

form av självstudier en timma/vecka inför och 
under SAM-perioden. Vi lär av varandra 

genom att ha olika genomgångar på de olika 
stöden eller specifika områden i 

handläggningen. 
 

Vi arbetar med bemanningschema via 
MsOutlook, särskild ansvarig för en väg in 

och riktlinjer för hur samtal ska kopplas vidare 
till specifik kompetens. 

Vi minskar sårbarheten genom att ha olika 
ansvarsområden och att vi har 1: a- och 2: 

handsansvar. 
 
 
 
 

Under angivna öppettider är det alltid minst 
två handläggare som sitter uppkopplade för 

att ta emot frågor. Vi kan via samordning och 
kontakt med andra i regionen hjälpas åt att 

bemanna vid till exempelvis möten eller 
utbildningar.  

851 Integration 
(Ansökan om 

statsbidrag inom 
integrationsområd

et)  
801 Jämställdhet 

(Projektmedel 
inom HRV samt 

föreläsningsförfråg
ningar) 

Tydlig information på hemsidan om utlysning, 
när beslut förväntas fattas samt bra 

information om ansökan och redovisningar.  
Ta fram bättre rutin vid 

föreläsningsförfrågningar på Heder nationellt. 

Bra information om ansökan och 
redovisningar genom anvisningar. Förbättring 
av information på hemsidan om utlysning, när 

beslut förväntas fattas.  
Förtydligat på webbsidan Hedersfortryck.se 
hur lång tid innan det tar innan man får svar 

på sin föreläsningsförfrågning. Tagit fram 
bättre rutin vid föreläsningsförfrågningar på 

Heder nationellt. 

 

Kommentar till Tabell 1: Särskilda insatser 2016 (RB 3.55) 
Vid brukarundersökningen 2016 framkom att Länsstyrelsen kan förbättra sina 
tillgänglighetsfrågor såsom nå rätt person via telefon. Samtliga verksamheter fick i 
uppdrag att minska antalet telefonsamtal som handlar om huruvida handlingar 
inkommit till oss eller inte. Tabellen ovan redovisar exempel på särskilda insatser för 
olika verksamhetsområden inom dessa uppdrag. 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

52 
 

 
VÄS Särskilda insatser för att förenkla 

för företag med anledning av 
resultatet i brukarundersökningen 

2017 

Beskriv förväntat resultat 

108 Arbetet med att förbättra tillgängligheten på 
externa webben har fortsatt i och med arbetet 

med nya länsstyrelsen.se. 

Lättare för brukare att hitta den information 
de söker. 

Samtliga Arbetet med digital hantering och digitala 
utskick fortsätter.  

Göra det lättare för brukare att kommunicera 
med oss. Bli effektivare.  

Samtliga 
 

Vi kommer att se över tillgängligheten på 
telefon med gemensamma växelns förslag på 

åtgärder som grund. 

Bättre hänvisningar, sökord osv för att 
brukarna lättare ska nå rätt person. 

Se insatser från 
2016 

Vissa av insatserna från 2016 års 
brukarundersökning är återkommande årliga 

insatser. 

Se föregående tabell. 

 
Kommentar till Tabell 2: Särskilda insatser 2017 (RB 3.55) 
Vissa av insatserna från 2016 års brukarundersökning är återkommande årliga 
insatser. I tabellen ovan redovisas därför bara de mer generella insatserna oavsett 
verksamhet. 
 

Handläggningstider 2017   

VÄS Mål 
 
 

Mål-
upp-
fyll-
else 
(%) 

Motivering till eventuell 
avvikelse 

På vilket sätt 
kommuniceras den 

förväntade 
handläggningstiden till 

företag 
282 Ansökan om 
förprövning 
djurstall 

56 95,8 Målet är satt utifrån komplett 
ansökan vilket påverkar 
måluppfyllelsen. 

Text på hemsidan som informerar 
om förväntad handläggningstid, 
samt vår skyldighet att handlägga 
och fatta beslut inom åtta veckor. 
Dessutom att handläggningstiden 
beräknas från den dag då ansökan 
är komplett.  
Vi har en e-tjänst för att utöka 
tillgängligheten utanför kontorstid. 
Vid ansökan om förprövning 
skickas alltid en bekräftelse till 
sökanden om att ansökan är 
mottagen och med information om 
handläggningstid. 

525 Samråd 
enligt 12 kap. 6 
§ Miljöbalken 

42 20,8 En mindre andel ärenden får dock 
längre handläggningstider vilket 
delvis beror på prioriteringar, där vi 
t ex prioriterar granskningen av 
strandskyddsdispenser framför 
beslut om överprövade dispenser. 
Ärendetiden räknas från att ärendet 
inkommit även om inte 
handlingarna är kompletta vilket 
också i många fall förlänger 
handläggningstiden. 

Vi informerar bland annat via 
skriften Att söka tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken (reviderad version, 
januari 2017). Informationsskriften 
finns tillgänglig via vår hemsida. 

551 Prövning 
miljöfarlig 
verksamhet, 9 
kap. Miljöbalken 

180 63 De ärendetyper där inte alla 
ärenden når målet handlar om 
täkter och vindkraft, vilket ofta är 
ärenden som berör och engagerar 

Vi skickar ett svarsbrev där vi anger 
vilken målsättning vi har avseende 
handläggningstid och hänvisar 
även till skriften Att söka tillstånd till 
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Handläggningstider 2017   
– Ansökan om 
tillstånd (konc) 

många närboende, och som ofta 
överklagas. Resultatet påverkas 
fortsatt av övertagandet av 
prövningsärenden från Jönköpings 
län den 1 juni 2012. Den 
resursförstärkning som 
följde av sammanslagningen var 
allt för knapp i förhållande till den 
ökade arbetsbelastningen. Vi 
prioriterar ärenden där sökandens 
möjlighet att ändra och bedriva 
verksamhet påverkas av våra 
handläggningstider. 

miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken (reviderad version, 
januari 2017). Informationsskriften 
finns tillgänglig via vår hemsida. 

555 Anmälan 
ändring 
tillståndspliktig 
miljöfarlig 
verksamhet 

75 71,4 Handläggningstiden beror till viss 
del på det underlag som vi får från 
den som anmäler ändringen. 
Om det är bristfälligt underlag blir 
handläggningstiden längre och vi 
styr inte själva över hela 
tiden. 

Vi skickar ett svarsbrev där vi anger 
ärendets diarienummer samt vilken 
målsättningstid vi har avseende 
handläggningstid. 

 

Kommentar till Tabell 3: Handläggningstider (RB 3.55) 
282 En årsarbetskraft med djurskyddskompetens lades under 2017 på förprövning och 
besiktning av nybyggda djurstallar. Målet att 100 procent av förprövningsärendena ska 
handläggas inom åtta veckor efter att ansökan är komplett, har därför uppnåtts. Vidare 
har 65 av de stallar som byggts i länet efter förprövning besiktats under året. Besiktning 
av dessa ute på plats har skett inom lagstadgade fyra veckor efter anmälan.   
 
Avseende 551 konstaterar vi att med rådande resurser och med genomförda 
effektiviseringar motsvarar resultatet det förväntade.  
 
Vad gäller 555 så har vi genomfört vissa resursförstärkningar under senare delen av 
året. Dessa har inte hunnit få genomslag vad gäller handläggningstiderna bland annat 
på grund av den tid det tar att skola in nya medarbetare. 
 

Handläggningstider, median1) 

 ÅR 

Ärendetyp 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

282 - Ansökan om 
förprövning djurstall 2) 

112 7 15 15 37 15 

525 - Samråd enligt 12 kap 
6 § Miljöbalken 

25 29 29 36 43 66 

551 - Prövning miljöfarlig 
verksamhet, 9 kap 
Miljöbalken (konc) 2) 

- 2) 224 147 170,5 170 155 

555 - Anmälan ändring 
tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

66 87 42 49,5 38,5 50,5 
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1) Medianen redovisas ej om färre än 10 ärenden. 
2) För VÄS 282 och 551 beräknas handläggningstid från komplett datum (utom år 2012, då det beräknades från in/upp 
datum). 

Källa: Årsredovisningar 2012–2013 samt rapport Handläggningstider ur Platina 2014–2017. 
 

Kommentar till Tabell 4: Handläggningstider, median, för de fyra ärendetyperna år 
2012–2017 (RB 3:55) 
551 En större ärendebalans har succesivt arbetats ner under de år vi hade tillfälliga 
förstärkningsmedel. Ärendebalansen har sedan ökat något igen jämfört med 2014.  
 
555 Vi har genomfört vissa resursförstärkningar under senare delen av året. Dessa har 
inte hunnit få genomslag vad gäller handläggningstiderna bland annat på grund av den 
tid det tar att skola in nya medarbetare. 
 

Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2007–
2013 (Regleringsbrevsbilaga) 

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansieri

ng 

Årsarbets
-krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet 0 0 0 

varav attesterande myndighet 0 0 0 

varav kontroller i territoriella program 0 0 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 
2007–2013 (Regleringsbrevsbilaga) 
Ej aktuellt för Länsstyrelsen Östergötland då vi ej har strukturfondsadministration. 
 

Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2014–
2020 (Regleringsbrevsbilaga) 

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansieri

ng 

Årsarbets
-krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet 0 0 0 

varav attesterande myndighet 0 0 0 

varav kontroller i territoriella program 0 0 0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 
2014–2020 (Regleringsbrevsbilaga) 
Ej aktuellt för Länsstyrelsen Östergötland då vi ej har strukturfondsadministration. 
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Infrastrukturplanering 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 34*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 0,6 1,1 3,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,4 0,7 1,1 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  0,4 0,9 2,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 042 1 779 2 978 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 0,4 0,8 1,3 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  41 36 18 

Antal beslutade ärenden 33 34 23 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 5 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  70 1 682 8 997 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Förändring avseende årsarbetskrafter och verksamhetskostnader beror främst på att 
uppdrag avseende bredbandsinfrastruktur har flyttats över till Region Östergötland i 
början av 2017. De lägre bidragsutbetalningarna är en följd av bland annat minskade 
utbetalningar för bredband.  
 
Personalresurser och arbetsvolym för planering av infrastruktur har även under 2017 
varit begränsad på grund av uteblivet besked om resurstillskott för hantering av 
Ostlänken. Länsstyrelsens samverkan med Trafikverket har fortsatt varit avbruten då 
andra arbetsuppgifter har behövt prioriteras. Enbart formellt inskickade ärenden har 
hanterats avseende Ostlänken. I december 2017 fick Länsstyrelsen besked om viss 
ersättning retroaktivt avseende arbetet med Ostlänken. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen har besvarat remisser avseende nationella och regionala planer. 
Länsstyrelsen har haft en utmaning att hinna med att delta i Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudier i den utsträckning som skulle vara önskvärd. Det samlade resultatet 
är att Länsstyrelsen har utfört uppgifterna i tillräcklig omfattning men konstaterar att 
ett ännu mer proaktivt arbete hade varit önskvärt för att bidra till de övergripande 
målen för länets utveckling. 
 
Länsstyrelsen svarar på PTS (Post- och telestyrelsen) enkät i början av 2018. 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att uppgifterna utförts i tillräcklig omfattning. 
Det arbete som gjorts har varit koncentrerat till handläggningen av bredbandsstödet i 
landsbygdsprogrammet.  
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Andra väsentliga prestationer och resultat 

Godstransportråd  
Godstransportrådet, som leds av landshövdingen, är viktigt för att samla de regionala 
insatserna kring utveckling av godstransportsektorn. Länsstyrelsen administrerar och 
planerar rådets återkommande möten i samverkan med Trafikverket. Två möten har 
genomförts under året.  
 
Länstransportplan  
Länstransportplan för 2018–2029 har tagits fram av Region Östergötland. I 
länstransportplanen listas och prioriteras åtgärder och projekt, till exempel 
nybyggnation av vägar och trafiksäkerhetssatsningar. Länsstyrelsen har deltagit i 
arbetsgrupp och referensgrupp för framtagande av planen. Sju möten har hållits under 
året. Vid dessa möten deltar, förutom tjänstemän från Regionen, även representanter 
från länets kommuner och vid vissa möten även politiker. Länsstyrelsen har svarat på 
en remiss kring den nya föreslagna Länstransportplanen gällande 2018–2029.  
 
Ostlänken 
Till följd av att inga särskilda äskanden för Ostlänken beviljats förrän i slutet av året har 
arbetet med Ostlänken i arbetsgrupp och styrgrupp varit begränsat under året. 
Länsstyrelsen har deltagit i möten via Skype angående redovisning av 
miljökonsekvenser och riskhantering. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på 
beredningsremissen som Trafikverket lämnar in till regeringen inför tillåtlighetsbeslut. 
Länsstyrelsen har bland annat yttrat sig över förslag till sträckning av Ostlänken på 
sträckan Bäckeby-Tallboda.  
 
Infrastrukturplanering  
Länsstyrelsen har bistått PTS med det underlag som efterfrågas i samband med PTS 
årsredovisning.  
 
Länsstyrelsen har vid särskilda möten informerat de som fått bifall i 
landsbygdsprogrammet om regelverk och genomförande. I övrigt ges information till 
sökande, intressenter och beviljade projekt efter behov och önskemål. Likt tidigare år 
har myndigheten informerat kommunerna genom det regionala forumet som finns för 
IT-infrastruktur. Länsstyrelsen har information om stöden på vår webbplats, där finns 
även länkar till andra organisationer till exempel byanätsforum, lantmäteriet och 
coompanion.  
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Hållbar samhällsplanering och boende 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 40* och 41*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 2,4 2,2 1,7 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,9 5,2 6,9 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  3,8 3,6 4,4 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 9 300 8 617 8 665 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 4 3,9 3,8 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  999 827 740 

Antal beslutade ärenden 926 805 683 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 8 42 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  389 400 0 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Antalet inkomna ärenden avseende ansökan om statligt stöd till solceller har ökat med 
cirka 60 procent år 2017 i jämförelse med år 2016. Förändringen beror främst på ökad 
medelstilldelning. Det har även tillkommit nya investeringsstöd och Länsstyrelsen har 
fått ökade medel för handläggning av dessa. Därför har Länsstyrelsen rekryterat 
ytterligare en handläggare för dessa ärendetyper. 
 
Antalet planärenden har minskat totalt sett men Länsstyrelsen ser att komplexiteten i 
planärendena har ökat, vilket innebär ökad arbetsbelastning och längre 
handläggningstider för alla berörda sakområden inom Länsstyrelsen.  
 
Med statligt stöd via Havs- och vattenmyndighetens anslag för bidraget KOMPIS 
(Kommunalplanering i statlig samverkan) har Länsstyrelsen Östergötland även under 
2017 beslutat att bevilja bidrag till Valdemarsviks kommun. 

Samlad bedömning av resultat 

Myndigheten har haft en ökad volym ärenden inom samhällsbyggande. Länsstyrelsen 
har därför haft en utmaning att svara på vissa ärenden inom utsatt tid, det gäller 
framförallt strandskydd och en del lantmäteriärenden. Länsstyrelsen har arbetat med 
samordning av havsplanering, påbörjat vissa kunskapsinsatser om lagstiftning genom 
att träffa kommunerna i länet och informera om ny lagstiftning inom PBL (Plan- och 
bygglagen). Länsstyrelsen har även haft en intern utbildning om nyheter i PBL under 
hösten 2017. Länsstyrelsen har anordnat seminarier och andra dialogmöten om 
bostadsförsörjning, bland annat med inriktning att informera om statliga stöd till 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

59 
 

boende. Arbetet med Ostlänken har prioriterats ned på grund av ökad inströmning av 
andra ärenden.  
 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning av arbetet inom 
samhällsplaneringsområdet är att målen i huvudsak har uppnåtts. Dock med undantag 
från strandskyddsärenden och en del lantmäteriärenden. Denna bedömning grundas 
bland annat på kommunkontakter, seminarier och att yttranden har lämnats inom 
rimlig tid.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Havsplanering  
KOMPIS-projektet (Kommunal planering i statlig samverkan) innebär att 
kustkommunerna i länet deltar i möten tillsammans med Länsstyrelsen för att 
diskutera hur ett samrådsförslag ska arbetas fram. En arbetsgrupp har startats internt 
på Länsstyrelsen med tvärsektoriellt samarbete med ett flertal enheter för att kunna 
tillhandahålla planeringsunderlag till havsplaneringens framtida samrådsförslag. 
Havsplaneringen syftar till att få fram ett samrådsförslag för kustkommunerna i 
Sverige, detta samråd kommer att påbörjas under våren 2018.  
 
Lantmäteriärenden 
Samordningsträff har skett med lantmäterimyndigheterna under våren 2017. Träffarna 
syftar till att informera Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten om nyheter i 
lagstiftning som ska förmedlas till kommunerna i länet och användas i det dagliga 
arbetet. 
 
Länssamråd 
Länssamråd sker med tre av kommunerna i länet, där personal deltar tvärsektoriellt. På 
länssamråden träffas länsledningen och kommunens politiker och diskuterar ärenden 
som är aktuella i kommunen och länet samt utbyter information med varandra. 
 
Planhandläggarträff med respektive kommun 
Planhandläggarträff med respektive kommun sker med alla kommunerna i länet, där 
personal deltar tvärsektoriellt. Planhandläggarträffarna är till för att stötta kommunen i 
sitt planarbete där Länsstyrelsen ger information och uppdateringar om lagstiftning 
samt hjälp med olika ärenden som kommunerna arbetar med. Som exempel har 
Norrköpings kommun haft fem handläggarträffar under 2017.  
 
Bostadsplanering 
Bostadskonferens genomfördes under våren 2017 tillsammans med Region 
Östergötland. Seminarium för bostadsplanerare och socialtjänsten genomfördes under 
vintern 2017.   
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Agenda 2030 
Länsstyrelsen har genomfört ett seminarium under hösten 2017 tillsammans med 
Region Östergötland där ett flertal olika föreläsare var inbjudna att prata om de 17 
globala målen för Agenda 2030. De globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga.  
 
Utbildningar i PBL (Plan- och bygglagen) 
PBL-utbildning har utförts med kommunerna under hösten 2017 för att informera om 
nyheter i lagstiftningen och upprätthålla kontakten med länets kommuner. Även en 
intern PBL-utbildning har genomförts med enheterna representerade för att se till att 
Länsstyrelsen använder den senaste och uppdaterade lagstiftningen.  
 
Regleringsbrevsuppdrag 13 
Två workshops har genomförts. En var tillsammans med Norrköpings kommun. 
Underlagsrapport har lämnats till Länsstyrelsen Stockholm.  
 
Tillsyn 
Möten har skett med kommunerna under våren 2017. En tillsynsvägledningsplan har 
tagits fram under året som kommunerna kan använda. 
 
Stöd till solceller 
Solcellsstödet har lett till att 95 202 m² solceller med en total effekt på 13 687 kW har 
installerats i länet sedan stödet introducerades 2009. Av dessa har 6 913 m² med en 
installerad effekt på 1 032 kW installerats under 2017. Under året har Länsstyrelsen 
fattat beslut om utbetalning i 232 ärenden till en total summa på 20 489 301 kr.  
Ytterligare 274 ansökningar har beviljats stöd under 2017 till ett belopp av 36 209 488 
kr. Dessa projekt är under uppförande och därför ännu ej utbetalade. 
Handläggningstiden för dessa ärenden har varit lång då tilldelade medel inte kunnat 
möta antalet ansökningar som inkommit. Länsstyrelsen förväntar att 
handläggningstiden kommer att kunna kortas då regeringen aviserat att mer medel 
kommer att tillföras dessa ärenden. 
 
Stöd till lagring av egenproducerad el 
Intresset för stödet har varit litet och endast 21 ansökningar har inkommit till 
Länsstyrelsen under 2017. Beslut i dessa ärenden har lämnats ganska omgående. 
 
Stöd till bostäder för äldre 
Under 2017 har sju ansökningar inkommit till Länsstyrelsen. Handläggningstiden har 
ibland varit längre än önskvärt då Länsstyrelsen fått vänta på begärda medel från 
Boverket. Detta på grund av att Boverket legat på den övre gränsen för bemyndigandet 
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för detta stöd. Länsstyrelsen beräknar att kunna fatta beslut i kvarvarande ärenden 
under början av 2018. 
 
Stöd till hyres- och studentbostäder 
Under 2017 har 22 ansökningar inkommit till Länsstyrelsen, företrädesvis gällande det 
permanenta stödet. Av dessa har 18 fått ett första beslut. Stöd gällande tre ansökningar 
har betalats ut och sex beslut har återkallats då sökande beslutat att inte utnyttja 
stödet. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
9. Länsstyrelsen ska i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Förordning 
(2017:222). 

Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga 
vårt arbete att verka för att behovet av bostäder tillgodoses. En god struktur och 
ständiga förbättringar av system, rutiner och handlingsförmågor är centrala. 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en integrerad del i myndighetens 
verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar 
särskilt hur man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning.  
 
Länsstyrelsen arbetar med att stödja kommunernas bostadsplanering i enlighet med 3 
§ lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Stödet innefattar 
kunskapsöverföring och dialog till varje kommun i samband med upprättande av 
riktlinjer för bostadsförsörjningen samt upprätthållande av ett kommunalt 
handläggarnätverk som träffas minst två gånger per år i syfte att bidra med kunskaps- 
och erfarenhetsåterföring mellan kommunerna, Länsstyrelsen och andra regionala 
aktörer. Vid sidan av det arrangeras också seminarier och andra former av möten för 
att främja dialog kring länets bostadsbyggande mellan kommuner, näringsliv, 
organisationer och myndigheter. Sedan några år tillbaka organiserar vi en särskild 
dialoggrupp med företrädare för bygg- och fastighetsbranschen, några kommuner samt 
Region Östergötland. Syftet är att främja samverkan och att motverka regionala hinder 
för bostadsbyggande i Östergötland. Gruppen har träffats två gånger under 2017. 
Länsstyrelsen följer successivt utvecklingen av bostadsmarknaden i länet, framförallt 
genom den årliga bostadsmarknadsanalysen (BMA). Ambitionen med BMA är att den, 
förutom att utgöra en återkommande uppföljning av bostadsmarknadssituationen i 
länet, också ska fungera som ett viktigt planeringsunderlag för kommunerna. De 
slutsatser som redovisas i BMA förankras alltid genom dialog med länets kommuner 
och andra regionala aktörer. 
 
Ansökningar om stöd till boende handläggs av Länsstyrelsen. I arbetet ingår att sprida 
information om de olika stöd som finns att söka. Länsstyrelsen har under året 
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genomfört en informationsträff riktad till byggbolag och fastighetsägare samt även 
lämnat särskild information om stöden vid möten med kommuner och andra regionala 
aktörer. 
 
I Länsstyrelsens arbete med att stödja kommunernas fysiska samhällsplanering lyfts 
regelmässigt bostadsförsörjningsfrågan fram som en central fråga för planeringen, 
särskilt översiktsplaneringens tidiga skeden. Vid utformningen av sammanfattande 
redogörelser över de kommunala översiktsplanernas aktualitet understryks vikten av 
att kommunerna prioriterar bestämmelserna i 2 kap 3 § 5 punkten om att de 
kommande översiktsplanerna ska främja bostadsbyggandet och utvecklingen av 
bostadsbeståndet. 
 
Inom rättsenhetens handläggning av överklagningsärenden enligt PBL prioriteras 
ärenden som gäller bostadsbyggande.  
 
Länsstyrelsen verkar också för ökat bostadsbyggande inom det tillväxtpolitiska 
området. Det är viktigt att det finns ett utbud av attraktiva bostäder för att länets 
företag ska kunna rekrytera rätt kompetens. Detsamma gäller för forskare och 
studenter vid Linköpings universitet.  
 
Vid internationella kontakter verkar länsledningen för att fästa uppmärksamhet kring 
offensiva bostadsbyggnadsprojekt inom länet, såsom Vallastaden i Linköping och 
utveckling av Inre hamnen i Norrköping. Särskilda dialoger om möjligheterna till 
fördjupat samarbete kring angelägna stadsbyggnadsprocesser har under året skett i 
samband med besök av Lettlands ambassadör och ett antal byggföretag från Lettland. 
  
För att öka kunskapen och medvetenheten om Länsstyrelsens uppdrag att verka för att 
tillgodose behovet av bostäder har särskilda utbildnings- och informationsinsatser 
genomförts under året. Två särskilda dialogmöten har ordnats, varav det ena under 
medverkan av Norrköpings kommun. Båda dessa utbildningstillfällen har genomförts 
med ett brett deltagande från Länsstyrelsens olika enheter och sakområden. Ett särskilt 
kunskaps- och dialogmöte om bostadsbyggande har genomförts för medarbetare på 
miljöskyddsenheten. Vidare har genomförts en halvdagsutbildning för Länsstyrelsens 
personal om tillämpning av PBL, där bostadsförsörjningsfrågorna har beaktats.  
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Energi och klimat 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 42*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 1,1 2,3 0,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,8 3,0 1,6 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  2,2 2,6 1,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 299 4 891 2 978 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 1,8 2,2 1,3 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  88 102 93 

Antal beslutade ärenden 49 68 57 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 5 14 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  6 592 15 900 15 5931) 
1) Bidragsutbetalningar 2015 har justerats. I ÅR2015 angavs värdet till 15 481. Ytterligare 112 redovisade under 43* 
Kulturmiljö avsåg 2015 utbetalningar inom Energi och klimat (vht 4230). 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Under året har anslaget för arbetet med Klimatinvesteringar utökats. Östergötland var 
värdlän och tillhandahöll verksamhetsledare för LEKS (länsstyrelsernas energi- och 
klimatsamordning) fram till april 2017, då värdlänsskapet överlämnades till 
Länsstyrelsen i Dalarna. Detta innebar också att många bidragsutbetalningar övergick 
till Länsstyrelsen i Dalarna. 
 

Brukarundersökning 2017 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 4232, Klimatinvesteringsstöd1)   65 
1) Nöjdindex för verksamhet 4232 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 
och 100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 10 deltagande länsstyrelser är 62. 

Kommentar till tabellen brukarundersökning 

Resultat för tio av tjugoen län har redovisats i 2017 års brukarundersökning. För 
Östergötlands del deltog tolv respondenter i undersökningen, och deras samlade 
nöjdindex/helhetsintryck av Länsstyrelsens bemötande ligger något över genomsnittet 
för de tio länen. Positivt är även att såväl nöjdindex som helhet, som dess delar, alla 
uppvisar en klar förbättring jämfört med föregående år. Detta förmodas bero på att 
personalsituationen för området har kunnat förbättras under året, bland annat genom 
utökade anslag samt omfördelning av uppgifter för att säkerställa tillräckliga 
personalresurser. 
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Samlad bedömning av resultat 

Klimatanpassningsuppdraget, regleringsbrevsuppdrag 1.16, förväntas få ett 
förtydligande vad gäller målsättning då den nationella strategin presenteras under 
2018.  
 
I årets regleringsbrevsuppdrag ingår det för klimatanpassningsuppdraget att mäta 
effekterna av handlingsplanens åtgärder för länets arbete med klimatanpassning. 
Eftersom det saknas nationella eller regionala indikatorer är det en svår uppgift att 
lösa. Klimatanpassningsarbetet har dessutom en lång tidshorisont där effekterna av 
åtgärderna oftast inte kan ses förrän en samhällsstörning sker. Tidigare års 
enkätundersökningar har visat att klimatanpassningsarbetet på kommunerna behöver 
stärkas betydligt och att de fortsatt efterfrågar samverkan och kunskap från 
Länsstyrelsen.  
 
Sammantaget kan man konstatera att länets kommuner behöver arbeta mer aktivt med 
att genomföra åtgärder som kan resultera i reella effekter för att möta 
klimatanpassningsproblematiken och verka för ett robustare samhälle. I kommunerna 
finns en medvetenhet om åtgärdsförslagen i den regionala handlingsplanen men 
däremot har man inte ansett att det finns akuta problem som motiverar att dessa 
prioriteras framför andra verksamheter, utan dessa planeras att lösas längre fram i 
tiden. Det är uppenbart att de större kommunerna har kommit längre än de mindre 
kommunerna, och likaså i de kommuner där problemen redan idag är uppenbara finns 
det också en större vilja att arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Länsstyrelsen har 
sedan handlingsplanen beslutades verkat för att kunskapen om åtgärderna ska spridas 
externt och internt, vilket har gjorts i flera olika sammanhang och en generell ökad 
medvetenhet finns. Effekten av detta inom Länsstyrelsen märks framför allt i att 
hänsyn tas till klimatanpassningsfrågan i allt fler beslut och i de tillsynsärenden som 
genomförs. Brukarundersökningen visar även på fortsatta förbättringsområden, vilket 
är viktiga inspel som kommer att hanteras i det fortsatta arbetet. 
 
Östergötlands utsläpp av växthusgaser har minskat med 24 procent mellan år 1990 och 
2015. Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen för produktion av el 
och värme. Under 2017 har ytterligare 24 åtgärder i länet beviljats stöd från 
Klimatklivet. Åtgärderna innebär bland annat uppförande av anläggning för att 
producera flytande biogas, tankställen för HVO, energikonvertering och laddstationer 
för elfordon. 
 
Länsstyrelsen bedömer att resultaten ovan är en effekt av flera aspekter, bland annat;  

• att internationella och nationella målsättningar och styrmedel har 
vidareutvecklats, bland annat med ökade bidragsmedel kopplat till 
energieffektivisering och klimatinvesteringar, 
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• att omvärldens/kundernas förväntningar på ett aktivt hållbarhetsarbete har 
ökat, 

• att Länsstyrelsens samordning, initiativ och myndighetsarbete på regional nivå 
drivit på och främjat arbetet, 

• att Regionen tillsammans med allt fler kommuner, organisationer och företag 
själva anser frågorna viktiga, och ökar sina ambitioner och resurser inom 
området. 

De åtgärder som genomförs i länet för att minska utsläppen av växthusgaser, handlar 
främst om effektivare energianvändning och omställning till förnybara bränslen. Arbete 
drivs både inom offentlig sektor och näringsliv. Under 2012 beslutades om nya 
regionala delmål för Östergötland inom Begränsad klimatpåverkan och 2017 
planerades för en översyn av målen. 
 
Även om arbetet på regional och lokal nivå utvecklas positivt bedömer inte 
Länsstyrelsen att det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är 
möjligt att nå till 2050 med i dag beslutade styrmedel. Utvecklingen i miljön är totalt 
sett negativ. Svensk konsumtion av varor som producerats utomlands leder till stora 
växthusgasutsläpp som inte ingår i den nationella utsläppsstatistiken. Under de senaste 
tjugo åren har andelen utsläpp som sker i andra länder och som orsakas av vår svenska 
konsumtion, ökat med 50 procent. Samtidigt exporteras svenska produkter som har 
producerats under svenska miljölagar. Detta innebär lägre utsläpp än om de 
producerats i länder med en svagare miljölagstiftning.   
 
För att nå målet krävs såväl kraftfulla internationella som nationella åtaganden och 
förverkligandet av dessa. I december 2015 enades världens länder om ett nytt 
klimatavtal och den 1 januari 2018 trädde den svenska klimatlagen i kraft.  
 
En stor utmaning både nationellt och i länet är att effektivisera transporterna samt 
minska transporternas energianvändning och klimatutsläpp. I detta är en ökad andel 
förnybara drivmedel, liksom eldrivna fordon, viktiga delar. Även biogasproduktion 
inom lantbrukssektorn har en potential att öka, förutsatt långsiktiga spelregler och 
möjlighet att utveckla affärsmodeller för en hållbar ekonomi.  
 
Slutligen bedöms insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer 
hållbar riktning vara avgörande. Här krävs stora satsningar på information och 
folkbildning, i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med 
ekonomiska styrmedel. 
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Bedömningen grundar sig främst i länsstyrelsernas uppdrag nummer 16 om minskad 
klimatpåverkan och energiomställning, i 2017 års regleringsbrev. Uppdraget redovisas i 
särskild ordning och i två delar till Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning i 
slutet av januari 2018.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Regional samordning och samverkan 
Länsstyrelsens arbete att samordna och leda länets energi- och klimatarbete har 
fortgått och utvecklats under året. Arbetet tar sin främsta utgångspunkt i nationella och 
regionala målsättningar för energi- och klimatomställningen, samt Östergötlands 
energi- och klimatstrategi. Under året har inledande planering skett för kommande 
översyn av energi- och klimatstrategi samt tillhörande miljömål. Frågan har även lyfts i 
Östergötlands energi- och klimatråd.  
 
En viktig del för den regionala samordningen av flera frågor, var då Länsstyrelsen 
Östergötland och Region Östergötland i oktober bjöd in till en konferens med fokus på 
Agenda 2030. Syftet med konferensen var att öka kunskapen om målen hos länets 
aktörer och hitta former för samverkan för att bidra till att uppnå målen. Under dagen 
berördes olika temaområden med fokus på exempelvis miljö, klimat, hälso- och 
sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, livsmedelsproduktion och integration. 
Landshövdingen är ordförande för Östergötlands energi- och klimatråd som träffas 
cirka tre gånger per år. I rådet, som består av representanter från näringsliv, 
organisationer och myndigheter med tydlig koppling till energiomställning, behandlas 
strategiska frågor kring det regionala arbetet inom området energi- och klimat. En 
beredningsgrupp träffas inför varje möte för att planera och utveckla rådets arbete.  
Länsstyrelsen har under året tagit initiativ till en strategisk samordningsgrupp mellan 
Länsstyrelsen och Regionen, kopplat till miljömåls- och klimatfrågor. Gruppen har 
träffats löpande under året och träffarna bidrar till ett ökat informationsutbyte och 
dialog. 
 
Energikontoret och Länsstyrelsen sammankallar gemensamt ett nätverk av kommunala 
energistrateger. Sedan 2017 deltar även Region Östergötland i nätverket. Arbetet 
fokuserar på kommunernas energiplaner och samverkan inom klimat, energi och 
transporter. 
 
Konferensen E-week anordnades för fjärde året i februari 2017 och Länsstyrelsen var 
en av arrangörerna. Under konferensen anordnades en mängd aktiviteter inom energi, 
miljö och klimat. Exempelvis presenterade Länsstyrelsen en preliminär uppföljning av 
de åtta regionala miljömålen för begränsad klimatpåverkan. 
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Minskade klimatutsläpp 
Under året har Länsstyrelsen löpande informerat och väglett om Klimatklivet 
(klimatinvesteringsstöd) i olika sammanhang, såsom vid möten, utskick och personliga 
kontakter med aktörer i länet. Länsstyrelsen har även skrivit yttranden över inkomna 
ansökningar och bistått Naturvårdsverket vid uppföljning av pågående åtgärder. 
Länsstyrelsen Östergötland delfinansierar BioDriv Öst, som är ett nätverksinitiativ med 
syfte att påskynda omställningen till förnybara alternativ inom transportsektorn. Under 
2017 avslutades projektet Laddinfra Öst, som Länsstyrelsen deltog i, med syfte att 
stimulera till ökad utbyggnad av laddstationer i Östra Mellansverige.  
 
Förnybar och effektiv energi 
Länsstyrelsen samordnar sedan flera år tillbaka ett nätverk för energieffektivisering 
inom processindustrin, där merparten av de större energianvändarna i länet deltar. Där 
delger företag varandra sina åtgärder för att tillvarata restenergi, energieffektivisera 
och även producera förnybar energi. Kunskapshöjning och dialog kring aktuella energi- 
och klimatfrågor ingår också inom ramen för nätverkets möten. Under året har 
Länsstyrelsen sammankallat två möten för nätverket.  
 
Samtliga länsstyrelser har tillsammans med Energimyndigheten beviljats projektmedel 
från nationella strukturfondsprogrammet, för att öka energieffektivisering och 
konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Östergötland är där ett av fem 
supportlän inom projektet Incitament för energieffektivisering (IEE). Under året har vi 
arbetat med att ta fram metodstöd för energieffektivisering i företag samt deltagit vid 
seminarier för att sprida information om materialen till tillsynspersonal i kommuner 
och Länsstyrelse samt energi- och klimatrådgivare. Metodstöden ska ligga till grund för 
arbetet med att öka graden av energieffektivisering i små och medelstora företag. 
Även projektet ”Energieffektiviseringsnätverk” har beviljats medel från nationella 
strukturfondsprogrammet, och innebär att Energikontoret Östra Götaland och 
Länsstyrelsen Östergötland gemensamt koordinerar ett blandnätverk av små- och 
medelstora företag i länet.  
 
Under året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet för en positiv utveckling inom solenergi 
och näringslivsutveckling, genom att driva projektet ”Framtidens solel i Östra 
Mellansverige”. Projektet syftar till att stimulera ökad solelanvändning i små och 
medelstora företag för att därmed bidra till lönsamt företagande och minskade utsläpp 
av koldioxid. Projektet beskrivs mer utförligt i kapitlet Regional tillväxt under rubriken 
Andra väsentliga prestationer och resultat. 
 
Cirkulär ekonomi 
Länsstyrelsen har, utifrån ny förordning och kommande vägledning från 
Naturvårdsverket, sett behov av att utveckla och öka stödet till kommuner kopplat till 
avfallsplaner, inte minst med koppling till hur de kan användas som ett styrinstrument 
i energi- och klimatomställningen. Kommuner i Östergötland har även uttryckt intresse 
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och behov av ökad vägledning för arbetet med avfallsplaner. Länsstyrelsen har påbörjat 
en förstudie (med finansiering från LEKS) för hur länsstyrelserna kan stödja 
kommunernas arbete med att få in energi- och klimataspekter i avfallsplanerna.  
 
Nationell samverkan, LEKS (Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning) 
Östergötland var värdlän och tillhandahöll verksamhetsledare för LEKS 
(länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning) fram till april 2017. Därefter skedde 
byte av verksamhetsledare och värdlänsskapet överlämnades till annan länsstyrelse. 
Sedan flera år är Östergötlands länsråd ordförande i LEKS styrgrupp och det länsråd 
som ansvarar för energi- och klimatfrågorna. 
 
Sedan 2013 har länsstyrelserna givits möjlighet att samlat vidareutveckla och förstärka 
genomförandet av regeringsuppdraget att regionalt samordna och leda klimat- och 
energiomställningen. Det innebär bland annat att öka integreringen av energi- och 
klimataspekter inom fysisk planering, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, 
miljötillsyn och miljöprövning på regional och lokal nivå. Att stödja länsstyrelsernas 
uppdrag inom Klimatklivet är också en viktig del, liksom en utvecklad dialog och 
samverkan med berörda departement, myndigheter och andra berörda aktörer. Arbetet 
samordnas av en arbetsgrupp inom LEKS under ledning av ansvarigt länsråd. 
 
Personal från samtliga länsstyrelser har under året bjudits in till två nätverksträffar för 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i syfte att öka takten i genomförandet av 
klimat- och energiomställningen. Under året har fokus på nätverksträffarna varit 
kopplat till det energi- och klimatstrategiska uppdraget respektive energi- och 
klimataspekter inom fysisk planering. LEKS samordnar även en rad utvecklingsprojekt 
och arbetar med kommunikation, förankring och tillämpning av resultaten inom 
länsstyrelsernas berörda sakområden. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
8. Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat 
klimat. Förordning (2013:815). 

Samordning av klimatanpassningsuppdraget beskrivs under regleringsbrevsuppdrag 
1.16. 
 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga 
vårt arbete inom klimatanpassning. En god struktur och ständiga förbättringar av 
system, rutiner och handlingsförmågor är centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning.  
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Vid internationella såväl som nationella kontakter tar länsledningen upp frågan om hur 
myndigheten arbetar med klimatanpassning samt informerar om hur Länsstyrelsens 
arbete inom området fortskrider. Länsledningen har tagit ställning till att 
klimatanpassning ska vara en aktiv och obligatorisk del i arbetet med 
verksamhetsplanering och tertialuppföljning. På den tvärsektoriella Miljö- och 
klimatberedningen samt på Östergötlands energi- och klimatråd, där landshövdingen 
är ordförande, är klimatanpassning en viktig punkt på respektive dagordning. 
Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete inom Agenda 2030 för en helhetssyn mellan de 
sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
 
Länsstyrelsen tar upp konsekvenserna av klimatförändringarna samt ger stöd och råd 
till olika aktörer i länet, till exempel tvärsektoriella samarbetsgrupper. Ett exempel är 
granskningen av översiktsplaner, detaljplaner samt av alla relevanta 
infrastrukturprojekt där klimatanpassning vägs in och hänsyn tas till 
klimatförändringarnas påverkan på samhället. Information och rådgivning om 
klimatförändringar och hur samhället kan rusta sig mot dessa ges vid seminarier, 
kommunbesök samt via rådgivning till enskilda handläggare.  
 
Generellt kan noteras en ökande medvetenhet både inom Länsstyrelsen och externt om 
klimatförändringarna, dess effekter samt hur samhället och övriga aktörer behöver 
förebygga och minska riskerna. Detta noteras genom att klimatanpassningsaspekten i 
ökande grad är en integrerad del av Länsstyrelsens ärendehantering och 
myndighetsutövning, uppdaterade nya planeringsunderlag, mallar och checklistor, 
deltagande i kunskapshöjande aktiviteter, och i de råd och stöd som ges. 
 
Exempel på genomförda aktiviteter 2017: 
 

• Vi bevakar möjligheten att delta i projekt, internationella och nationella, med 
bäring på klimatanpassning. 

• Vi informerar om klimatanpassning via webb och sociala medier. 
• Vi informerar om klimatförändringar och klimatanpassning kontinuerligt på 

enhets- och funktionsmöten. 
• Vi tar hänsyn till klimatförändringarna i den Regionala risk- och 

sårbarhetsanalysen. 
• Vi är rådgivande vid kommunernas framtagande av risk- och 

sårbarhetsanalyser. 
• Vi beaktar klimatanpassningsaspekten bland annat vid rekommendationer av 

artval vid ärenden som rör plantering, till exempel igenplantering av åkermark 
och alléärenden. 

• Vi tar hänsyn till klimatanpassningsaspekten vid tillsyn av vattenverksamhet 
och dikningsföretag. 
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• Vi beaktar översvämnings-, skred- och rasområden vid åtgärdsutredningar av 
förorenade områden. 

• Vid upprättande av vattenskyddsområden eller revidering av gamla tas hänsyn 
till klimatförändringarna. 

• Via sekretariatet för miljömål och klimat sker intern samverkan inom 
klimatområdet. 

• Vi deltar i flera olika interna och nationella projekt som sakkunnig inom 
klimatanpassning. 

• Vi bevakar klimatförändringarnas påverkan på viltstammarna.  
• Vi har en god beredskap för ökad förekomst av djursjukdomar på grund av 

klimatförändringarna; genom ökad kompetens, inarbetad krisorganisation och 
uppdaterad beredskapsplan. 

• Vi arbetar via Greppa Näringen med rådgivning och aktiviteter som handlar om 
dränering och våtmarker, markpackning och bördighet, växtnäring, växtskydd 
och byggplanering och stallmiljö. 

• Vi har beaktat klimatanpassningsaspekten som en del i vårt arbete med 
ekosystemtjänster. Då dessa uppmärksammas begränsas effekterna av 
klimatförändringen 

• Vi har beaktat klimatanpassningsaspekten bland annat vid rekommendationer 
av val av arter vid ärenden som rör plantering, till exempel igenplantering av 
åkermark och alléärenden. 

• Vi har inom arbetet med Grön Infrastruktur och Ekosystemtjänster ett nära 
samarbete internt kring klimatanpassning – både för att kalibrera insatser i 
arbetet och i dialogen med bland annat kommunerna.  

• Vi har bidragit till att dikningsföretagen i länet nu finns tillgängliga digitalt och 
kommer att utveckla informationen på vår webbsida.  

• Vi bedriver tillsyn över dessa dikningsföretag.  
• Vi arbetar för biologisk mångfald som bygger resiliens i landskapet vid 

klimatförändring (skyddade skogar -> refuger, mindre klimatpåverkan?). 
• Hydrologisk återställning och flödesanpassning. 
• Information och kunskapsspridning på naturum till allmänheten. 
• Vi hanterar frågor kring fuktproblem i/på byggnader med kulturhistoriskt 

värde.  
• Vi har godkänt en flytt av en byggnad så att den kan bevaras och en anpassning 

göras till nytillkommande bebyggelse genom att den placeras på samma höga 
marknivå som de andra inom området. 

• Vi har startat ett klimatanpassningsprojekt rörande kulturmiljöer i länet med 
olika lager digitala skikt med både kulturhistorisk bebyggelse och 
fornlämningar och hur de kan förväntas påverkas av kommande 
klimatförändringar vad det gäller högre vattenstånd i strandlinjen, vid 
vattendragen och som en följd av skyfall.  
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• Vi finner antikvariskt anpassade lösningar för att montera interiöra avfuktare. 
• Vi föreskriver att traditionella material med permeabla egenskaper används för 

att inte stänga in fukt, och material som har goda egenskaper mot mögel- och 
lavpåväxt.  

• Vi ser ett ökande behov inom forn- och kulturlandskapsvården, inte minst nya 
ställningstaganden och metodutveckling krävs. Klimatförändringarna har i 
dagsläget visat sig genom en ökad lavpåväxt på exempelvis runstenar och 
hällristningar. Vi genomför fysisk rengöring på dessa fornlämningskategorier. 
Klimatförändringar har lett till att denna åtgärd måste ske oftare än tidigare. 
Detta medför ett ökat slitage på originalytorna.  

• Vi ser ökade kostnader då borg- kyrko- och slottsruinerna far illa av den ökande 
fuktigheten, till exempel fryser murbruk sönder vid ökade nollgenomgångar. 

• Samarbete med vattentillsynen vad gäller utrivningsfrågor av dammar. Förloras 
dämningsfunktionerna riskerar ett stort antal kulturmiljöobjekt att skadas.  

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.16 
16. Länsstyrelserna ska redovisa insatser med anledning av uppgiften att samordna det 
regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de regionala 
handlingsplanerna för klimatanpassning ska det i redovisningen ingå vilka insatser som görs 
på länsstyrelsen och hos kommunerna i länet, vilken effekt länsstyrelsen bedömer detta får för 
länets anpassning till ett förändrat klimat samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet 
finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 Klimatanpassning under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård. 

Klimatanpassningsnätverk för kommunerna 
Tillsammans med 12 av länets 13 kommuner, Region Östergötland och Linköpings stift 
har Länsstyrelsen ett kontaktnätverk för klimatanpassning i Östergötland. Nätverket 
har en bred blandning av kompetenser inom flera av kommunernas 
verksamhetsområden vilket ger en styrka för nätverket då klimatförändringarna 
påverkar alla verksamheter. Syftet med nätverket är att kontaktpersonen ska företräda 
sin organisation i övergripande klimatanpassningsfrågor gentemot Länsstyrelsen och 
andra aktörer i länet, samt att förmedla information mellan Länsstyrelsen och berörda 
politiker och tjänstemän i sin organisation. Det ska även underlätta genomförandet och 
samordna uppföljningen av handlingsplanen för länets klimatanpassningsarbete. 
Information från de andra samverkansnätverken sprids även via e-post och på 
Länsstyrelsens webbplats. Personalomsättning och begränsade resurser påverkar 
kommunernas möjligheter att ha kontinuitet i arbetet. 
Samverkan  
Internt på Länsstyrelsen arbetade under 2017 en samverkansgrupp med tydlig 
förankring hos ledningen, samverkansgruppen för miljömål och klimat. Följande 
kompetenser ingick i gruppen: samordnaren klimatanpassning, samordnaren 
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miljökvalitetsmålen, klimat- och energistrategen, miljöstrategen samt chefen för 
miljöanalysfunktionen. Huvudsyftet för samverkansgruppen är gemensam 
omvärldsbevakning, samla kompetens i sakfrågor och strategiska processfrågor, 
avstämning och genomförande av aktiviteter samt samordning av förankring internt 
och externt. Under våren 2017 har en stor del av samverkansgruppens arbete haft fokus 
på de Globala målen och genomförandet av Agenda 2030 konferens.  
Andra samverkansgrupper där klimatanpassningssamordnaren deltar som expert är: 

• Miljö- och klimatberedningen 
• Planberedningen 
• Vattengruppen 
• Östergötlands Energi- och klimatråd 
• Region Östergötland och Länsstyrelsen 
• Klimat-GIS (Regionen, Linköpings universitet, kommuner) 
• Samverkansgrupp CSPR, SMHI, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen 

 
Under 2017 har Länsstyrelsen haft en informell samverkansgrupp mellan Centrum för 
klimatpolitisk forskning (CSPR), Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings 
kommun. Gruppens syfte har varit att driva det regionala arbetet med 
klimatanpassning vidare men även ta fram konkreta aktiviteter som breddar 
kunskapen hos länets aktörer, samt arbeta för att föra vidare våra regionala aktiviteter 
till en bredare målgrupp.  

• Näringslivsutveckling/miljömål/klimat & energi  
• Agenda 2030 

 
Länsstyrelsen är en av arrangörerna för det årligen återkommande initiativet ”E-week”, 
där olika regionala aktörer samordnar sina klimat- och energirelaterade aktiviteter 
under en en- eller flerdagarskonferens. ”E-week 2017” genomfördes i början av året. 
Därefter har planering pågått för genomförande av ”E-day 2018”, där klimatanpassning 
kommer att vävas in i flera av programpunkterna. 
 
Klimatturné med Geodomen 
Under vecka 12, 2017 har klimatanpassningssamordnaren tillsammans med SMHI och 
Geodomen besökt några av länets kommuner för att höja kunskapsnivån hos 
ungdomar, kommunala tjänstemän och politiker samt även personal från kyrkan. 
Kommunerna som besöktes var Ödeshög, Mjölby, Motala och Linköping samt 
Linköpings stift och domkyrkoförsamlingen.  
 
Broschyr – Hur blir klimatet i Östergötland i framtiden 
För att på ett lättillgängligt sätt skapa större förståelse och medvetenhet hos 
Östergötlands invånare om hur klimatet kan komma att förändras har Länsstyrelsen 
tagit fram en folder som på ett populärvetenskapligt språk förklarar detta. Foldern 
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grundar sig på SMHI:s rapport Framtidsklimat i Östergötland och vänder sig till den 
intresserade allmänheten men är även användbar hos kommuner och myndigheter.  
 
Earth Hour 2017 
Klimatanpassningssamordnaren deltog i en paneldebatt i domkyrkan den 25 mars. 
Paneldebatten leddes av Björn-Ola Linnér och hade fokus på hur samhället kan möta 
klimatförändringarna och hur vi tillsammans kan verka för ett hållbarare samhälle.  
Debatten åhördes av cirka 300 personer. I november hölls ett möte för att förbereda 
2018 års Earth Hour på liknande sätt med tema Agenda 2030. 
 
GIS – ett viktigt verktyg för klimatanpassning 
Länsstyrelsen har anställt en GIS-analytiker som ska arbeta med att ta fram och 
visualisera viktiga planeringsunderlag för extern och intern användning. Som 
underlagsmaterial kommer data från Copernicus och SMHI:s klimatdata att användas. 
Under maj 2017 har en webbaserad GIS-portal lanserats där mycket av de underlag 
som tas fram kommer att presenteras. Portalen ska vara öppen för alla som ser ett 
behov av att ta del av dessa underlag.  
 
Verktyg för klimatanpassning 
Detta verktyg är framtaget som stöd för kommuner som vill komma igång med 
klimatanpassning. Verktyget ger ett förslag på en förstudie som undersöker hur en 
kommun kan komma igång med klimatanpassning. Genomförd förstudie är tänkt att 
fungera som en första version av ett styrdokument för klimatanpassning, men också 
som ett underlag för politiskt beslut om fortsatt hantering av frågan. Verktyget är 
framtaget i en arbetsgrupp med åtta östgötska kommuner för att möta de behov dessa 
kommuner har för att komma vidare med klimatanpassningen. Behov som sannolikt 
finns även i andra kommuner. 
 
Vi har i projektet konstaterat att det finns ett stort behov av att utveckla informations- 
och beslutsstöd för kommuner i klimatanpassning och vår förhoppning är att detta 
verktyg ska inspirera till fortsatt utveckling. Projektet har genomförts med finansiering 
från Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning. 
 
I november genomfördes ett uppföljningsmöte för de kommuner som vill fortsätta 
samarbeta med klimatanpassning. På grund av personalomsättning var det flera som 
inte hade deltagit i projektet och inte heller arbetat med frågan tidigare. 
 
Uppföljning av de regionala målen 
Länsstyrelsen lät Sweco utföra en uppföljning av de regionala miljömålen som visar en 
varierande måluppfyllelse bland länets kommuner. Enligt Swecos analys har inte alla 
kommuner kommit igång med att identifiera och analysera risker på grund av ökande 
antal extrema väderhändelser, men de är medvetna om riskerna och tror att deras 
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kommun kommer att bli påverkad på något sätt. Däremot har alla kommuner utom en 
beaktat riskerna på något sätt i sin översiktsplanering. De har dock inte kommit så 
långt i att arbeta med åtgärder kopplat till klimatanpassning. 
 
Visual water 
Länsstyrelsen har deltagit i ett projekt, Wisual Water som drivs av Linköpings 
universitet och SMHI. Klimatanpassningssamordnaren sitter med i referensgrupp och 
dessutom i avlämningsgruppen. Projektets syfte är att utveckla en interaktiv 
visualiseringsplattform - VISUAL Water - avsedd att underlätta planering och 
implementering av hållbara dagvattenlösningar i ett förändrat klimat. Detta sker 
genom att samla in, bearbeta och tillgängliggöra information som i nuläget är spridd på 
ett flertal olika platser.  
 
Planärenden 
Länsstyrelsen hanterar detaljplaneärenden och översiktsplanärenden. Dessutom 
handläggs ett flertal stora infrastrukturprojekt såsom Ostlänken, godsbangården i 
Norrköping, E22, Rv 35, väg 50 med flera. Även en del strategiska planer från Region 
Östergötland kommer till Länsstyrelsen för granskning till exempel Länstrafikplan och 
Regional cykelplan. I ett flertal av dessa ärenden inhämtas synpunkter eller lämnas 
redogörelse från klimatanpassningssamordnaren för vilken hänsyn man behöver ta till 
klimatförändringarna och vilka anpassningsåtgärder som kan vara lämpliga att förhålla 
sig till.  
 
SMHI Stora sjöarna 
SMHI driver ett projekt som består av två delar; Ta fram nya beräkningar för framtida 
vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is för Vänern, Vättern, Mälaren och 
Hjälmaren och ta fram en kunskapssammanställning om problematiken för Sveriges 
stora sjöar och hur den förändras i ett framtida klimat. Klimatanpassningssamord-
naren deltar i referensgruppen.  
 
Uppföljning Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland fastställdes under 2014 
inklusive åtgärder. Handlingsplanens målbilder, behov, prioriteringar och åtgärder har 
sin grund i klimatanpassningsarbetet som genomförts i länet sedan 2009, särskilt de 
kommundialoger, seminarier och möten som hållits. Länets 13 kommuner har 
väsentligt olika behov av och förutsättningar för att arbeta med klimatanpassning. 
Detta ligger till grund för Länsstyrelsens åtaganden av riktade insatser i 
handlingsplanen.  
 
I handlingsplanen listas de åtgärder Länsstyrelsen rekommenderar för att 
klimatanpassningsarbetet i länet ska drivas framåt. De utgör aktiviteter och insatser 
som arbetats fram utifrån de effekter av klimatförändringarna som länet har att 
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hantera, med dagens och framtidens klimat. Åtgärderna delas in i Planerade åtgärder 
och Föreslagna åtgärder. Länsstyrelsen är främst ansvarig aktör för Planerade åtgärder. 
De föreslagna åtgärderna är inte tidsatta men rekommenderade till kommuner eller 
andra regionala aktörer att ta till sig vid planering av klimatanpassningsarbetet i 
organisationen.  
 
I Länsstyrelsen Östergötlands årsredovisning 2016 gjordes en detaljerad uppföljning av 
åtgärderna. Förutom de åtgärder som rapporterats 2016 och som numer är integrerade 
i Länsstyrelsens myndighetsutövning och ärendehantering, har följande åtgärder 
utförts: 

• Kontinuerlig uppdatering av planeringsunderlag och underlätta tillgång på 
data: Länsstyrelsen har låtit SMHI ta fram en rapport om extrema 
havsvattenstånd för dagens och framtidens klimat. Mot bakgrund av dessa 
resultat har Klimat-GIS nya kartlager på länets webbsida och Länsstyrelsen går 
ut med en rekommendation för lägsta bebyggelsenivå. 

• Anta en förvaltningsövergripande strategi, Integrera klimatanpassningsfrågor i 
kommunala styrdokument och Förbättra förvaltnings- och bolagsövergripande 
samverkan för klimatanpassningsfrågor är tre föreslagna åtgärder för 
kommuner: se 2017 års resultat ovan under rubriken Verktyg för 
klimatanpassning. 

 
Effekter av klimatanpassning i Östergötlands län 
I årets regleringsbrevsuppdrag ingår det för klimatanpassningsuppdraget att mäta 
effekterna av handlingsplanens åtgärder för länets arbete med klimatanpassning. 
Eftersom det saknas nationella eller regionala indikatorer är det en svår uppgift att 
lösa. Klimatanpassningsarbetet har dessutom en lång tidshorisont där effekterna av 
åtgärderna oftast inte kan ses förrän en samhällsstörning sker. Ett flertal 
enkätundersökningar har visat att klimatanpassningsarbetet i kommunerna behöver 
stärkas betydligt och att de fortsatt efterfrågar samverkan och kunskap från 
Länsstyrelsen. Sammantaget kan man konstatera att länets kommuner behöver arbeta 
mer aktivt med att ta fram åtgärder som kan resultera i reella effekter för att möta 
klimatanpassningsproblematiken och verka för ett robustare samhälle. I kommunerna 
finns en medvetenhet om åtgärdsförslagen i handlingsplanen men däremot har man 
inte ansett att det finns akuta problem som motiverar att dessa prioriteras framför 
andra verksamheter, utan dessa planeras att lösas längre fram i tiden. Det är uppenbart 
att de större kommunerna har kommit längre än de mindre kommunerna, och likaså i 
de kommuner där problemen redan idag är uppenbara finns det också en större vilja att 
arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Länsstyrelsen har sedan handlingsplanen 
beslutades verkat för att kunskapen om åtgärderna ska spridas externt och internt, 
vilket har gjorts i flera olika sammanhang, se ovan. Effekten av detta märks framför allt 
i att man tar hänsyn till klimatanpassningsfrågan i allt fler beslut och i de 
tillsynsärenden som genomförs.  
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Fortsatt arbete med klimatanpassning 
Den av regeringen tillsatta utredningen Ett stärkt arbete för anpassning till ett 
förändrat klimat, Dir. 2015:115 förväntas få stor betydelse för länsstyrelsernas 
fortsatta arbete och inriktning. Länsstyrelsen bidrog med remissyttrande till 
utredningens rapport SOU 2017:42 Vems är ansvaret? 
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Kulturmiljö 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 43*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 2,1 2,6 3,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,9 3,8 3,5 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  2,8 3,2 3,3 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 10 896 11 542 13 171 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 4,7 5,3 5,8 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  1 076 1 052 1 249 

Antal beslutade ärenden 985 1 112 1 097 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 16 12 18 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 2001) 

1) Bidragsutbetalningar 2015 har justerats. I ÅR2015 angavs värdet till 312. Av dessa avsågs 112 utbetalningar inom 
Energi och klimat (vht 4230). Motsvarande justering har gjorts under 42*. 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Något färre ärenden har beslutats jämfört med föregående år. Under hösten 2017 har 
en tillfällig tjänst tillförts funktionen i form av en arkeologihandläggare under perioden 
1 september till 15 december vilket minskat ärendebalansen i förhållande till vad den 
annars hade varit. 
 

Brukarundersökning 2017 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 431, Fornminnen1) 60 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 432, Byggnadsminnen2) 60 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 433, Kyrkliga kulturminnen3) 63 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 434, Byggnadsvård4) 63 
1) Nöjdindex för verksamhet 431 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 19 deltagande länsstyrelser är 67. 
2) Nöjdindex för verksamhet 432 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 19 deltagande länsstyrelser är 66. 
3) Nöjdindex för verksamhet 433 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 20 deltagande länsstyrelser är 67. 
4) Nöjdindex för verksamhet 434 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 17 deltagande länsstyrelser är 69. 

Kommentar till tabellen brukarundersökning 

Nöjdhetsindex i brukarundersökningen för kulturmiljö ligger strax under genomsnittet 
för landet. Länsstyrelsen konstaterar att brukarna är nöjda med personalens 
bemötande men att information via hemsida behöver utvecklas. Under 2018 kommer 
nya länsstyrelsen.se förväntas att ge ett bättre resultat. Länsstyrelsen har även gjort en 
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satsning på sökord och tillgänglighet via telefon under 2017 som även fortsätter under 
2018. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen har generellt högt ärendetryck och myndigheten upplever stor extern och 
intern efterfrågan av tjänster inom kulturmiljöområdet. Länsstyrelsen bedömer att 
målen är uppfyllda inom exploateringsarkeologi, forn- och kulturlandskapsvård samt 
inom samhällsplanering. Arbete kvarstår inom ärendegruppen byggnadsminnen, 
kyrkoantikvariska ärenden och riksintresse kulturmiljö.  
 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning inom kulturmiljö är att myndigheten 
delvis uppfyllt verksamhetskraven enligt kulturmiljölagen, miljöbalken och 
regleringsbrev. Denna bedömning grundas bland annat på att yttranden har lämnats 
inom rimlig tid. Dock har myndigheten inte nått målet med handläggningstid avseende 
nybildning av byggnadsminnen och tillståndsprövning av byggnadsminnen. Detta på 
grund av ökad volym av ärenden.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Kärn- och profilverksamheter är kyrkoantikvarisk verksamhet, exploateringsarkeologi, 
forn- och kulturlandskapsvård, samhällsplanering genom PBL-beredning (Plan- och 
bygglagen) och kulturmiljövård i skogsmiljö. En bred verksamhet bedrivs inom flera 
andra sakområden tack vare det statliga kulturmiljövårdsanslaget som dels brukas för 
bidragsgivning externt, dels tas i anspråk för Länsstyrelsens egeninitierade 
verksamheter. Ett nedprioriterat arbetsfält är skyddet, vården och främjandet av 
brukande av övrig kulturhistorisk bebyggelse som inte skyddas av KML 
(Kulturmiljölagen). Genom att satsa på en tillfällig anställning genomför myndigheten 
viss bidragsgivning till kulturhistoriska miljöer, bevakar plansamråd enligt PBL samt 
upprätthåller viss byggnadsminneshandläggning i akuta situationer. Trots den extra 
satsningen når vi inte ända fram till att vara den samlande kraft som Länsstyrelsen 
skulle vilja utgöra i arbetet med bevarande och utveckling av stora delar av länets 
kulturhistoriska bebyggelse.  
 
PBL-hantering 
Handläggning av remisser kopplade till planprocessen är mycket omfattande och helt 
central för att samhällsutvecklingen ska kunna fortgå utan störningar ekonomiskt eller 
tidsmässigt. Kunskapsmässigt utgör de arkeologiska och kulturhistoriska rapporter 
som tas fram kopplade till olika exploateringsprojekt en väsentlig del av den allmänna 
kunskapsuppbyggnaden runt länets kulturhistoriska utveckling. Så till vida utgör denna 
verksamhet en nyckelkomponent för effektiv samhällsutveckling och fortsatt 
kunskapsförsörjning inom det kulturhistoriska fältet. Den bidrar i allt väsentligt till att 
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lyfta fram enskilda objekt och sammanhang som många gånger tidigare varit dåligt 
kända. 
 
Klimatanpassning och kulturmiljövård 
Under året har ett klimatprojekt grundlagts i samarbete med klimatsamordnaren. 
Personal har deltagit i två klimatanpassningskonferenser (seminarium som SMHI och 
Riksantikvarieämbetet ordnade i Norrköping, samt ”Forum för klimat och kulturarv” i 
Göteborg under våren). En GIS-analytiker (Geografiskt informationssystem) har ställt 
samman ett flertal GIS-projekt med skikt som visar kulturmiljöer i länet och skikt som 
visar de förväntade klimatförändringarna, så att en analys kan göras. En tydligare 
arbetsbeskrivning har sammanställts och en rapport har påbörjats, vars metod 
inspirerats av den som Västra Götaland tagit fram. Klimatprojektet intensifieras 2018.  
 
Internremisser 
Över tid har internremisserna ökat i antal. Detta är delvis en effekt av e-ansökan för 
Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken men också genom en ökad hantering av 
internremisser för olika planärenden. Under 2017 har mer än 500 internremisser 
besvarats.  
 
Kyrkliga kulturmiljöer 
Enligt 2 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen ska länsstyrelserna samverka 
med de kulturminnesvårdande organen i länet. Detta sker bland annat genom 
deltagande i Linköpings stifts regionala och lokala samråd med medverkan från 
berörda län, museer med flera. Svenska kyrkan beslutar om fördelningen av det statliga 
stödet till kyrkliga kulturminnen, KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen ska 
enligt kulturmiljölagen yttra sig över fördelningen i länet. Linköpings stift erhöll 2017 
ersättning om cirka 49 miljoner kronor. Det stora flertalet av församlingarnas beviljade 
ersättningar går till åtgärder som är tillståndspliktiga hos Länsstyrelsen enligt 4 
kapitlet KML (Kulturmiljölagen). Det föranleder därmed i de allra flesta fall 
tillståndsansökningar. Ett av årets juridiskt mer omfattande ärenden gäller Vreta 
församlings ansökan att riva klockstapeln vid Stjärnorps kyrka, vilket överklagades av 
församlingen. Ett stort antal beslut har rört ett stiftsprojekt avseende 
stöldsäkringsinsatser av äldre kyrkliga inventarier. 
 
Arkeologi och fornlämningar 
I Norrköpings och Linköpings innerstäder samt närområden råder det ett fortsatt högt 
exploateringstryck inför infrastrukturprojekt som Ostlänken, byggnation av såväl 
bostäder, nya centrumområden och industritomter. Vid några fornlämningsområden 
har arkeologiska undersökningar utförts under 2017. Vid Fiskeby i Norrköping har 
arkeologiska undersökningar gjorts av tre boplatser från järnålder och vid den intill 
liggande Pryssgården har en förundersökning gjorts. Dessa två områden utgör en av 
Östergötlands och Sveriges mest intensiva fornlämningsmiljöer. 
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I Norrköping pågår ett stort projekt vid Inre hamnen där miljösaneringsarbetet görs 
sida vid sida med en arkeologisk schaktningsövervakning. Andra större 
infrastrukturprojekt som berörts av Länsstyrelsens arkeologihandläggning är bland 
annat förbifart Söderköping och dubbelspår i Godegård. Under året har även långa 
sträckor för bredband undersökts arkeologiskt. Bland annat på Vikbolandet där hela 
projektet med bredbandsdragning omfattar 83 mil genom ett av Sveriges mest 
fornlämningstäta områden. Förvaltningsrätten fastställde Länsstyrelsens avslag för 
borttagande av en begravningsplats från 1700-talet vid Gamla Fängelset, Norrköping, 
då privat och kommunal samhällsplanering inte i tillräcklig omfattning tog hänsyn till 
kulturarvet i exploateringsområdet. 
 
Under 2017 har vi deltagit i Riksantikvarieämbetets pilotprojekt DAP (Digital 
Arkeologisk Process). Personal har utbildats för registrering av arkeologiska uppdrag 
och påbörjat processen med att till del handlägga arkeologiärenden utifrån en ny digital 
mall. För detta har Länsstyrelsen skapat nya mallar. Syftet med DAP är bland annat att 
upprätta ett kulturmiljöregister vilket inkluderar fornminnesregistret och ett 
undersökningsregister för att bland annat effektivisera handläggningen på 
Länsstyrelserna. För att effektivisera handläggningen av 431-skogsärenden deltar vi i 
GIF, Gemensam inlämningsfunktion tillsammans med Skogsstyrelsen.  
 
Inga fornlämningsförklaringar enligt 2 kap 1a § KML har utfärdats då inga ansökningar 
har inkommit. 
 
Kulturmiljö och vattentillsyn 
Ett tvärsektoriellt arbete mellan kulturfunktionen och naturvårdsenheten har inletts 
där kulturhistoriska utredningar genomförs med anledning av Länsstyrelsens 
egeninitierade tillsyn av vattenverksamhet. Åtta planeringsunderlag har sammanställts. 
För att överbrygga konflikter mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid 
hantering av småskalig vattenverksamhet har insatser genomförts för att förbättra det 
tvärsektoriella arbetet. Arbetet kommer att fortsätta 2018. Under år 2017 har ett arbete 
påbörjats för att effektivisera genom att ta fram ett gemensamt dokument innehållande 
ärendeflöden och handläggningsprocesser.  
 
Kulturlandskapsvård 
Naturvårdsinventeringar i kulturreservaten samt vid Föllingsö visar på ökad biologisk 
mångfald som ett resultat av det traditionella brukandet och landskapshävden.  
  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

81 
 

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.17 
Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheten, inom de olika delarna av verksamheten, 
verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska analysera och 
redovisa utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller bl.a. värdering av 
kulturmiljö i olika processer och hur kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen omhändertas. 
Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för arbetet med att överbrygga eventuella konflikter 
mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid hantering av småskalig 
vattenverksamhet. 

Kännedomen om de nationella kulturmiljömålen inom myndigheten bedöms allmänt 
vara låg. Myndigheten konstaterar att ett flertal av de vardagliga arbetsuppgifterna 
inom flera enheter inom myndigheten kan kopplas till kulturmiljömålen och kan sägas 
verka i målens riktning. Det gäller till exempel omhändertagande av kulturhistoriskt 
värdefulla landskapsavsnitt inom naturreservatsbildning, allmänna gårdsstöd till 
lantbrukare för drift av lantbruk, länsstyrelsernas arbete kring tillämpningen av plan- 
och bygglagen (PBL), samråd och informationsframtagande till naturvårdsenheten vad 
gäller vattentillsynen av dammar. Då många frågor handläggs av andra enheter bygger 
mycket av insatserna för måluppfyllelse på uppsökande internt arbete kring dessa 
frågor samt på handläggning av inkommande internremisser. På det viset 
implementeras kulturmiljömålen indirekt i väsentliga delar av myndighetens 
verksamhet. 
 
Länsstyrelsens arbete för att nå kulturmiljömålen fokuserar kring följande 
insatsområden: kunskapsproduktion och informationsspridning, vård och 
tillgängliggörande insatser, ärendehandläggning och tillsyn samt strategiskt arbete och 
metodutveckling. Stödet för framtagande av kunskapsunderlag och länsstyrelsernas 
arbete med översyn av riksintressen för kulturmiljövården är centrala verktyg. De 
interna och externa samrådsformerna är centrala för att nå framgång och 
implementera hänsyn till kulturmiljövärden. Vi arbetar även aktivt med utåtriktad 
information exempelvis via bidragsgivning till forn- och kulturlandskapsvård, skyltning 
och filmproduktion om historiska miljöer för nätpublicering. För att upprätthålla 
regelrätt sakområdeskompetens samt implementera kulturmiljömålen deltar 
personalen i relevanta konferenser, seminarier och utbildningar. 
 
I sammanhanget kan nämnas samverkan med Kulturmiljöforums RUS-grupp 
(Regional Utveckling och Samverkan) som förmedlar värdefull information om 
samverkansformer och resultat från nationell nivå vad gäller miljömåluppfyllelse och 
därtill kopplat tvärsektoriellt arbete.  
 
Erfarenheter från nätverksarbetet visar att det tvärsektoriella samarbetet behöver 
utvecklas ytterligare inom ett antal områden. Här kan nämnas värdering av 
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kulturmiljöer i PBL-sammanhang, närmare bestämt hur värden utpekas i den 
kommunala handläggningen, hur värdena omsätts i planbestämmelser och hur 
planhandlingar bedöms internt inom Länsstyrelsen i syfte att säkra utpekade värden. 
Länsstyrelsens medvetenhet kring tillgänglighetsaspekterna är höjd efter att 
personalen genomgått utbildning och tillämpar aspekterna i verksamheten. 
Det finns också en stor utvecklingspotential inom området vattentillsyn där utpekade 
kulturhistoriska värden har svårt att hävda sig med anledning av lagformuleringar i 
Miljöbalken. Här finns ett akut och mycket stort behov av centralt stöd från 
sektorsmyndigheten samt förändrad lagstiftning som åtminstone medger att de 
kulturhistoriskt värdefulla vattenmiljöerna ska utgöra juridisk bedömningsgrund. 
Bedömning sker idag utifrån ett absolut utrivningskrav i Miljöbalken av dammar vars 
tillstånd saknas trots att många anläggningar varit i drift i århundraden och kan ha 
upprättats med tillstånd vid uppförandet, till exempel vid järnbruk då Bergscollegium 
var den tillståndsgivande statliga parten. Vägledning vad gäller tolkningen av 2 kap 
KML kopplat till dammar som saknar tillstånd (och därmed räknas som övergivna, jfr 2 
kap 1 § KML) behövs. Vidare behöver en rättspraxis upprättas genom 
domstolsprövning av detta i syfte att ge prejudikat och eventuellt incitament för att 
omformulera den lagstiftning som kan anses vara relevant i sammanhanget. Så länge 
regelverk och rättspraxis inte ses över rivs och förvanskas omfattande, bitvis mycket 
värdefulla kulturmiljöer i våra vattendrag. Dammar rivs och vattenspeglar sänks vilket 
påverkar kulturmiljöerna vid vatten i grunden negativt. 
 
Vad gäller naturreservatsbildning sker den ofta i områden som traditionellt bedrivits 
olika former av hävd i. Kulturmiljö deltar idag genom granskning av beslutsmanus 
inför beslut om reservatsbildning. På så vis lämnas information i ett sent processkede 
om till exempel förekomst av skyddade fornlämningar. Vi bedömer emellertid att 
information om kulturmiljöer bör framkomma initialt i processen med framtagande av 
reservatsbestämmelser och skötselplaner. Kulturmiljövården menar i förekommande 
fall att hävdad natur ska hävdas med traditionella metoder. Nyligen gjorda 
inventeringar i kulturreservaten och i Föllingsö påvisar ökad biologisk mångfald genom 
hävden särskilt av hävdgynnande ofta ovanliga arter. Nationell vägledning kring 
problematiken saknas och är önskvärd eftersom förutsättningarna vad gäller detta inte 
kan styras regionalt fullt ut.  
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.18 
Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheten strategiskt verkar för att uppnå de 
nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella 
myndigheter. Samspelet och dialogen avseende kommunala och regionala 
kulturmiljöunderlag, handlingsplaner och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna 
och de regionala utvecklingsstrategierna, ska särskilt belysas. 
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Andemeningen i kulturmiljömålen genomsyrar verksamheten utifrån ett brett 
perspektiv. Det är komplicerat att följa upp målen specifikt då de är generellt satta. 
Länsstyrelsen menar att det är avsevärt effektivare att i praktiken tillämpa målen i det 
löpande arbetet hellre än att avsätta särskild tid och resurser för specifika insatser 
enbart för att höja medvetenheten kring målen. Länsstyrelsens strategiska val har av 
den anledningen varit att påtala målen och implementera dem löpande i verksamheten. 
Exempel på detta nämns nedan. 
 
Samtal förs i dagsläget internt inför kommande samråd 2018 med Region Östergötland 
vad gäller framtagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS). Informella samtal har 
förts med ledningen för Östergötlands museum rörande samverkan runt framtagande 
av en regional kulturplan och ett regionalt kulturmiljöprogram från och med 2018. 
Länsstyrelsens fokusområde 2018 är bland annat Agenda 2030. Förberedelser för 
fokusområdets koppling till verksamheten har vidtagits genom personalutbildning. 
 
Länsstyrelsen deltar aktivt i Kulturmiljövårdsforums (KM-forum) arbete både 
nationellt, regionalt och i handläggarnätverk. Kontinuerlig uppdatering av aktuella 
händelser i sektorn sker därmed. 
 
Regionalt arrangerar Länsstyrelsen nätverksträffar för kommunantikvarier, samt 
medverkar i det regionala kulturmiljöforumet bestående av museichefer från länet. 
Länsantikvarien ingår i Länsstyrelsens fasta grupp, Länssamrådet, som leds av 
länsrådet och regelbundet sammanträder med de större kommunernas 
kommunledningar i allehanda samhällsbyggnadsfrågor. Kulturmiljö deltar i 
planfunktionens planhandläggarträffar med de större kommunerna då enskilda svårare 
ärenden avhandlas. I dessa sammanhang bedriver myndigheten aktiv 
informationsspridning rörande betydelsen av uppdaterade kulturmiljöprogram. Under 
året har bidrag lämnats till framtagande av kommunalt kulturmiljöprogram för Motala 
tätort. Länsstyrelsen påtalar behov av eventuella uppdaterade kulturmiljöprogram i de 
samråd som sker kring kommunala översiktsplaner. Insatserna bedöms ha stor 
inverkan i det lokala kulturmiljöarbetet. 
 
Under hösten 2017 planerades för utökade insatser gentemot kommunernas 
planväsende under 2018. Insatserna består av ett så kallat kommunpaket bestående av 
utbildning för kommunala handläggare rörande kulturmiljöfrågor, bidrag för 
framtagande av kommunala kulturmiljövårdsprogram och specifika handläggarträffar 
som enbart hanterar kulturmiljöfrågor kopplade till kommunal handläggning. 
Länsstyrelsen har medverkat i flera nätverk, till exempel samrådsgrupp för Vadstena 
stad bestående av bland annat Statens fastighetsverk (SFV) och Vadstena kommun 
samt samrådsgrupp för Domkyrko- och slottsområdet i Linköping bestående av SFV, 
Linköpings kommun och Domkyrkoförsamlingen. Vidare har myndigheten varit aktiva 
i stiftelsen Östergötlands länsmuseum och Kulturarv Östergötland samt 
Birgittastiftelsen.  
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Skogsbruket efterfrågar att länsstyrelserna arbetar ensat kring skogsbruksärenden 
samt att tillgänglig information om forn- och kulturlämningar ska vara tillförlitlig. 
Länsstyrelsen är aktiv i Skogligt distriktsråd i länet. Nationellt är Länsstyrelsen 
representerad i exempelvis Skogsstyrelsens målbildsarbete och i Skogforsks Nätverk 
angående kulturmiljöer. Länsstyrelsen bidrar genom arbetet med Gemensam 
inlämningsfunktion för skogsägare (GIF), där Skogsstyrelsen och länsstyrelserna 
samverkar. Under året har en tillsynsutbildning i Riksantikvarieämbetets regi 
genomgåtts rörande skadade fornlämningar i skogsbruket. 
 
Inom kulturmiljöområdet är myndigheten delaktig i två internationella projekt. Hösten 
2016 startade projektet Visible Cultheritage. Projektet är finansierat av Svenska 
Institutets Östersjösamarbete och syftet är ökad synlighet av det historiska kulturarvet 
för allmänheten. Projektpartner är National Heritage Board of Estonia, NGO 
Association for cooperation with Baltic Sea Countries "Norden" in Russia, The Baltic 
Sea Cultural Centre in Gdansk och Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen tillika 
projektledare. Under 2017 har vi haft fyra projektträffar i Sankt Petersburg och 
Novgorod i Ryssland, i Gdansk och Malbork i Polen och i Tallinn, Estland. En 
avslutande träff hölls i Linköping den 24–25 oktober. 
 
Länsstyrelsen deltar även i projektet Interreg Europe SHARE (Sustainable approach to 
cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe). SHARE-projektet 
syftar till att hitta innovativa sätt att utveckla förvaltningen av kulturarv. Genom att 
utbyta erfarenheter och studera utvalda städers kulturarvspolicyer syftar projektet till 
att skapa en hållbar och smart strategi för förvaltning och användning av kulturarv. 
Målet är att hitta innovativa sätt att omsätta dem i praktiken. Projektet ska visa olika 
sätt att effektivt förbättra smarta städer-konceptet med hjälp av en hållbar agenda för 
urban kulturmiljö. Inom projektet granskas befintliga handlingsprogram. Särskilda 
undersökningar genomförs inom varje deltagarland. Projektet omfattar sju olika 
partner från Italien (projektledare), Kroatien, Rumänien, Spanien, Sverige och Ungern 
samt University of Greenwich som fungerar som stödjande partner. Under året har tre 
projektmöten ägt rum i Italien, Spanien och Ungern. 
 
Under året har arbetet med revidering av riksintressebeskrivningar fortskridit. 
Revideringsarbetet för riksintresset Göta kanal har kommit längst. Revideringen har 
skett som ett samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, vilket resulterat i en 
gemensam utredning som nu är i sin slutfas. Samråd hölls 2015 med berörda 
kommuner och med ägaren rörande riksintressets nya innehåll och geografiska 
utbredning. Ett utkast till ny beskrivning har levererats till Länsstyrelsen vad gäller 
riksintresset Söderköping. Flera revideringar av riksintressebeskrivningar har 
upphandlats, leveranser väntas 2018.  
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 Tabell 4.1: Kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga) 

Länsfakta kulturmiljö 2017-12-
31 

2016-12-
31 

2015-12-
31 

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 61 000 60 000 60 000 

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 136 136 136 

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 190 190 185/202 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 91 91 85 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha) 97 715 97 715 96 642 

Kulturreservat, antal 2 2 2 

Kulturreservat, yta (ha) 143 143 143 

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 7,7 7,7 7,7 
Källa: Fornlämningar – Fornnminnesinformationssystemet (FMIS) (www.fmis.raa.se) 
Byggnadsminnen – Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen 
Kyrkobyggnader – Länsstyrelsens förteckning över länets kyrkobyggnader 
Riksintresseområden – Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård 
Kulturreservat – Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat 
Andel kommuner med kulturmiljöprogram - Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö” 
 
Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga) 
Antalet fornlämningar i länet bygger på en uppskattning utifrån uppgifter i FMIS 
(Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister) som dock inte är heltäckande.  
Under år 2017 har mer än 1300 nyfunna lämningar i länet anmälts till FMIS. Detta i 
samband med arkeologiska utredningar, men också i Länsstyrelsens arbete med 
kvalitetsgranskning av Skogsstyrelsens inventeringsregister över kulturlämningar 
kallat Skog & Historia. Från Skog och Historia har Länsstyrelsen registrerats 702 
fornlämningar, 248 övriga kulturhistoriska lämningar och 80 bevakningsobjekt. Inga 
nya byggnadsminnen har tillkommit under året.  
 
Sedan 2016 redovisas alla skyddade kyrkobyggnader i länet obeaktat ålder, men 
exklusive kyrkoruiner då dessa är skyddade enligt 2 kap KML. Antalet skyddade 
kyrkobyggnader är för närvarande 190 stycken. 
 
Enligt Länsstyrelsens GIS-skikt (Geografiskt informationssystem) är antalet 
Riksintressen 90 stycken. Ett riksintresse saknar länskod (E16 Skänninge), varför rätt 
antal är 91 stycken. 
 
Finspångs kommun är den enda kommunen som hittills har antagit ett uppdaterat 
kulturmiljöprogram. Söderköpings och Mjölby kommuner har också tagit fram 
kulturmiljöprogram. De är dock ännu inte politiskt antagna. Motala kommun arbetar 
för närvarande med sitt kulturmiljöprogram som troligen färdigställs 2018–2019. 
  

http://www.fmis.raa.se/
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Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga) 
Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2017 2016 2015 

Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 0 0 200 

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

9 339 11 055 12 058 

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

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga) 
Följande större medfinansieringsprojekt kommenteras: 
 
Kulturlandskapsvård och kulturreservat 
Länsstyrelsen förvaltar Östergötlands två kulturreservat, Smedstorps dubbelgård och 
skogsbyn Öna. På Smedstorp sker skötsel av landskapselement, slåtter på tre olika 
slåttermarker, hamling av ungefär 20 träd per år, översyn och reparation av samt 
nybyggnation av trägärdesgårdar, bete med får och nötkreatur, samt byggnadsvård där 
gårdens alla äldre byggnader också är förklarade som byggnadsminnen.  
 
På Öna har skötselinsatser utförts i skogsmarken, bland annat arbeten med att röja 
fram de fossila åkrarna och traditionellt skogsbruk av skogslyckor samt skötsel av 
trädgård och trägärdesgårdar. Vidare har den pedagogiska verksamheten fortsatt med 
de skogshistoriska inslagen och byggnadsvård samt återtagandet av brukningen av en 
äldre åker. Såväl inägorna som utmarkerna har betats med nötkreatur. Ett flertal 
guidningar har genomförts. En idéskiss med syftet att inreda en av 
ekonomibyggnaderna till ett besökscentrum har 2016 producerats av en extern konsult 
och fortsatt arbete med detta planeras för 2018. Utmed en vandringsled finns en 
personräknare. Perioden 1 januari 2016 till november 2017 har dryga 7 500 besökare 
registrerats i området. 
 
Till specifika vårdade kulturmiljöer räknas Föllingsö odlingslandskap i Kinda kommun. 
Området sköts och vårdas som ett kulturreservat, utifrån ett 25 årigt skötselavtal med 
Riddarhuset. Markerna sköts huvudsakligen genom lieslåtter och bete. 
Trägärdesgårdar löper utmed samma sträcka som enligt skifteskartan från 1820. 
Informationsinsatser bedrivs kontinuerligt och det finns skyltar samt en fast utställning 
på platsen. Utmed en vandringsled finns en personräknare. Perioden 1 januari 2015 till 
april 2017 har dryga 31 000 besökare registrerats i området.  
 
Fornvård 
Fornvården i Östergötland utgör ett profilområde i Länsstyrelsens samlade 
kulturmiljövårdsarbete. Den omfattar 197 fornlämningsområden som hålls öppna som 
besöksobjekt för turister. 133 områden vårdas aktivt. Under 2017 hade Länsstyrelsen 
fornvårdsavtal på 45 av dessa med privata markägare/arrendatorer, 
hembygdsföreningar eller enskilda entreprenörer och 18 avtal med Linköpings, Motala 
och Norrköpings kommuner som bedriver skötsel på privata markområden. Totalt har 
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Länsstyrelsen 63 skötselavtal. Flera av fornvårdsobjekten har besöksräknare. Av de 
fasta står en vid Glansgruvorna i Vånga och en vid Skjorstadsgravfältet i Tåby. 
Räknaren i Vånga visar att cirka 6 000 passerande besökare registreras per år. 
Räknaren i Tåby visar att cirka 5 000 passerande registreras per år.  
 
Inom vårdprogrammets ramar görs kontinuerliga besök, skötselåtgärder och 
uppföljning i fält. Under året har flera nya informationsskyltar satts upp. Även 
informationsfoldrar till några av de mer komplexa områdena har framtagits. Hittills 
har 15 fornvårdsobjekt presenterats på detta sätt. Länsstyrelsen har producerat 18 
informationsfilmer publicerade på Länsstyrelsens webbplats. Flera av filmerna finns på 
tre språk; svenska, engelska och arabiska. Under 2016 har Länsstyrelsen tillsammans 
med 24NT/24Corren producerat sex nya filmer på totalt 90 minuter. Filmerna har 
under 2016 och 2017 haft cirka 280 000 unika tittare/vecka på 24NT/24Corren 
filmkanal. Dessa filmer har översatts till engelska under 2017. Under 2017 har 
ytterligare åtta filmer producerats. Dessa ska vara klara under 2018. Utöver skyltar, 
foldrar och filmer så har guidningar och föreläsningar bedrivits i Länsstyrelsens regi 
och av andra entreprenörer i branschen på uppdrag av Länsstyrelsen.  
 
Skog och historia 
Länsstyrelsen har medfinansierat kvalitetssäkringsarbetet inför inläggning av uppgifter 
i FMIS. 
 
Byggnadsvårdsbidrag 
Ett antal bidrag har beviljats till byggnadsvårdsobjekt. Företrädesvis byggnadsminnen 
och därmed jämställbar bebyggelse har erhållit bidrag. Till exempel kan nämnas 
Smedstorps dubbelgård, Motala verkstadsområde och Medevi brunn. 
 
Arkeologi 
I Dagsmosse, ett våtmarksområde beläget strax öster om Omberg, pågår sedan länge 
torvbrytning av företaget Neova. Länsstyrelsen bedömde att en förundersökning av en 
stenåldersboplats skulle genomföras i syfte att få bättre kunskap om fornlämningens 
utbredning och fyndkoncentrationsområden. Undersökningen bekostades av 
Riksantikvarieämbetet med hänvisning till bestämmelser om kostnadsbefrielse i 2 
kapitlet KML.  
 
Internationella projekt 
Medel har tagits i anspråk för medfinansiering av de två tidigare nämnda 
internationella projekten. 
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Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 45*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 4,5 3,9 1,7 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,1 3,2 4,6 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  3,9 3,5 3,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 11 997 11 240 10 803 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 5,1 5,1 4,8 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  198 222 119 

Antal beslutade ärenden 215 175 93 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 4 6 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Under 2017 har en personalförstärkning skett på grund av ökade resurser inom 
området civilt försvar. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens bedömer att tio av länets tretton kommuner i huvudsak uppfyller sina 
åtaganden inom krisberedskapsområdet. Denna bedömning grundas på granskning av 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och styrdokument, kommunernas 
självskattning utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga 
uppföljning, årlig fördjupad ekonomisk uppföljning, genomförda uppföljningsbesök 
samt det arbete som sker tillsammans med länets aktörer inom den regionala modellen 
för samverkan i länet ”Samverkan Östergötland”. Fördjupad beskrivning av resultat och 
effekter framgår i Länsstyrelsens redovisning av regleringsbrevsuppdrag 1.21. 
Redovisningen lämnades till MSB den 31 oktober 2017.  
 
I arbetet med civilt försvar bedömer Länsstyrelsen att myndigheten har en hög 
måluppfyllelse. Denna bedömning grundar sig på det arbete som pågått internt och 
som pågår inom länet. En plan för Länsstyrelsens arbete med civilt försvar och 
informationssäkerhet (säkerhetsskydd) för åren 2018–2020 är fastställd. Planen 
omfattar såväl arbetet på Länsstyrelsen och i länet (se nedan under rubriken 
Planeringsarbetet med civilt försvar). Förankring och implementering av planen pågår 
såväl internt som externt.  
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Sammanfattning  
Vid Länsstyrelsen Östergötland organiseras arbetet med skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar vid funktionen civil beredskap och räddningstjänst 
(CBR). Under 2017 har funktionen utökats med en resurs i syfte att arbeta med 
Regional samverkansövning BränslE.  
 
Myndigheten har under året arbetat med planeringsarbetet inom civilt försvar och 
säkerhetsskydd, vidareutveckling av den regionala samverkansstrukturen ”Samverkan 
Östergötland” och planering för genomförande av regional samverkansövning BränslE. 
Förutom detta har myndigheten arbetat med tillsyn och uppföljning av kommunernas 
arbete inom skydd mot olyckor och krisberedskap, i enlighet med beslutad tillsyns- och 
uppföljningsplan.  
 
Tillsammans med övriga aktörer i länet har Länsstyrelsen påbörjat kartläggning av 
drivmedelsbehov i samhällsviktig verksamhet. Kartläggningen ska kunna utgöra grund 
för den fortsatta planeringen på lokal, regional och nationell nivå. Projektet stäms av 
löpande med Energimyndigheten. Länsstyrelsen bedömer att projektet innebär en ökad 
förmåga att identifiera samhällsviktig verksamhet och bedöma åtgärder för att skydda 
dem, samt ökad förståelse för förutsättningarna avseende planering för, och hantering 
av, en situation med drivmedelsbrist.  
 
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med riktade insatser mot länets kommuner i syfte att 
få bästa effekt och att bidra till att målen i kommunöverenskommelsen nås. Insatserna 
har, enligt Länsstyrelsens uppfattning, inneburit en ökad kunskap om 
kontinuitetshantering som ett verktyg att skydda samhällsviktig verksamhet, samt 
kunskap om kopplingen till den regionala riskhanteringsprocessen. Majoriteten av 
kommunerna har påbörjat eller planerar att påbörja kontinuitetshantering i någon 
samhällsviktig verksamhet under 2017–2018.  
 
Under året har Regional samverkansövning BränslE genomförts. Den övergripande 
utvärderingen beräknas vara klar i mars 2018. Länsstyrelsen bedömer emellertid redan 
nu att övningen inneburit en ökad samsyn i länet kring former för stabsmetodik samt 
insikt hos respektive organisation om sin egen förmåga till krishantering samt 
utvecklingsbehov. Under samverkansövningen övades Regional inriktning- och 
samordningsfunktionen (ISF) och ISF stöd som är delar av det av MSB framtagna 
konceptet Gemensamma grunder. Länsstyrelsen kan konstatera att övningen gav 
insikter om utmaningarna att genomföra regional ISF och ISF-stöd. Länsstyrelsens 
bedömning är att länets aktörer måste fortsätta arbeta med exempelvis rapportering av 
behov av stöd, samverkansbehov och vilka problemställningar som behöver lösas ut 
gemensamt samt tidsskalan (bråttom, operativt/strategiskt och långsiktigt).  
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att arbetet inom skydd mot olyckor och 
krisberedskap sker enligt plan och i enlighet med den överenskommelse som finns 
mellan myndigheten och MSB.  
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Planeringsarbetet inom civilt försvar  
En strategi för civilt försvar- Ett livskraftigt, förberett Östergötland till 2020 är 
fastställd. Strategin syftar till att klargöra den egna myndighetens utgångspunkter, 
målbild och hur en inriktning av civilt försvar uppnås internt och externt i länet.  
Vidare har en projektplan för Länsstyrelsens arbete med civilt försvar och 
informationssäkerhet (säkerhetsskydd) för åren 2018–2020 fastställts. Projektplanen 
syftar till att tydliggöra mål och aktiviteter för arbetet perioden 2018 till 2020 såväl 
internt som för arbetet med civilt försvar i länet. Utkast har kommunicerats till flera 
nätverk i länet.  
 
Utöver detta finns ett förslag framtaget ”Högre regional grundsyn – för totalförsvar 
inom Militärregion Syd”. Länsstyrelsen bedömer att dessa tre dokument innebär att 
Länsstyrelsen skapat förutsättningar för att axla rollen som totalförsvarsmyndighet och 
geografiskt områdesansvarig myndighet vid höjd beredskap. Dock vill Länsstyrelsen 
fortfarande understryka betydelsen av myndighetens verksamhet, att dess roll inom 
civilt försvar måste ha utgångspunkt i reella resurser samt juridiska och politiska 
förutsättningar. Ett återtagande av förmågan till ett civilt försvar idag innebär ett mer 
omfattande återtagande, som överstiger de ansvarsområden det civila försvaret hade 
under det kalla kriget.  
 
Under året har myndigheten arbetat med att stärka säkerhetsskyddet på myndigheten 
genom att påbörja arbetet med säkerhetsanalys, skapa rutiner för säkerhetsskydd samt 
öka den grundläggande kunskapen hos medarbetare på Länsstyrelsen. Ett stärkt 
säkerhetsskydd är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete med civilt 
försvar. Under året har påbörjats en dialog med kommunerna om möjliga åtgärder på 
kort sikt inom området säkerhetsskydd och övergripande planering för höjd beredskap. 
Länsstyrelsen bedömer att kommunerna fått en ökad förmåga att kunna påbörja 
planering för civilt försvar. Medvetenheten och indirekt förmågan att planera för en 
säker hantering av information har ökat.  
 
Under året har Länsstyrelsen tillsammans med MSB genomfört aktiviteter internt och 
externt gällande information om påverkansoperationer. Målgrupp har varit tjänstemän 
och politiker. Internt har majoriteten av personalen på Länsstyrelsen deltagit vid 
föreläsningar från Försvarshögskolan om påverkansoperationer.    
 
I syfte att verka för att det civila och militära försvaret samordnas har myndigheten 
under året genomfört en regional totalförsvarskonferens i syfte att höja kunskapen om 
förutsättningarna för den återupptagna planeringen för civilt försvar samt deltagit i 
försvarsmaktsövning Aurora. Länsstyrelsen bedömer att båda dessa aktiviteter 
inneburit en ökad förståelse för vilken förmåga och vilka resurser bevakningsansvariga 
myndigheter har att stödja försvarsmakten vid höjd beredskap avseende exempelvis 
kritiska förnödenheter, egendom och tjänster. Denna bedömning grundas på den 
kontinuerliga kontakt och dialog Länsstyrelsen har med Försvarsmakten. Främst sker 
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detta via Militärregion syd och vid Försvarsmaktsrådet där även totalförsvarsfrågan 
hanterats.  
 
Fortsatt utveckling av samverkan i länet- Samverkan Östergötland 
Länsstyrelsen bedömer att måluppfyllnaden är fortsatt god vad gäller samverkan och 
larmrutiner i länet och sker i enlighet med det av MSB framtagna koncept 
”Gemensamma grunder”. En vidareutveckling av stöd till länets krishanteringsaktörer 
pågår. Gemensamma mallar för lägesbilder är fastställd. Effekten är en effektivare 
hantering och framtagande av gemensam lägesbild vid samhällsstörningar.  
 
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor 
Två gånger per år träffas länets Regionala krishanteringsråd för krisberedskap och 
skydd mot olyckor. Ordförande är landshövdingen. Rådet består av tio 
myndighetschefer eller motsvarande med uppgifter inom krishanteringsområdet. 
Rådet har under året arbetat med totalförsvarsfrågan och diskussion om 
vidareutveckling av överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) och staten gällande civilt försvar.   
 
Sex gånger per år träffas en styrgrupp, regional samordningsfunktion (RSF), som har 
till uppgift att initiera samverkan när det finns behov, det vill säga om någon av 
aktörerna i förväg har kännedom om risker och händelser som de befarar kan leda till 
större händelser, stora olyckor och kriser som kräver samverkan mellan aktörerna. RSF 
består av samtliga aktörer som ingår i ”Samverkan Östergötland”. Under året har RSF 
övat med ett antal typhändelser, exempelvis kärnteknisk olycka och oljeutsläpp, samt 
diskuterat arbetet med civilt försvar i länet samt säkerhetsskyddsarbetet, inklusive 
informationssäkerhet samt gemensam planering för insatser och aktiviteter för 
perioden 2019–2022. Effekten är att genomförda aktiviteter inneburit en ökad samsyn 
och samordning kring många viktiga frågor inom området som exempelvis risk- och 
sårbarhetsanalys, civilt försvar samt informationssäkerhet. Ytterst syftandes till att 
minska sårbarhet och öka förmåga i berörd samhällsviktig verksamhet i länet.  
 
Samverkansgrupper i länet  
Inom ”Samverkan Östergötland” finns ett antal arbetsgrupper och nätverk som arbetar 
löpande med frågor inom verksamhetsområdet. Länsstyrelsen är sammankallande för 
dessa. I nätverket ERFA- beredskapssamordnare ingår alla tretton kommuner och 
Region Östergötland. Nätverket arbetar löpande med frågor relaterade till 
kommunöverenskommelsen och stöttar varandra vid behov.  
 
Nätverket VidarE består av kommunikationschefer från Länsstyrelsen, kommuner, 
Polismyndigheten, Region Östergötland, Räddningstjänsten Östra Götaland, 
Migrationsverket och Försvarsmakten. Under året har nätverket arbetat med 
påverkansoperation, förberedelser inför valet 2018 samt gemensamma förberedelser 
inför krisberedskapsveckan 2018.  
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Utöver dessa nätverk finns arbetsgrupper inom Rakel, räddningschefsnätverk och 
övnings- och utbildningsgrupp. Samtliga har träffats regelbundet under året för 
samordning och samverkan inom respektive uppdrag. Länsstyrelsen bedömer att dessa 
nätverk har varit viktiga bland annat för kunskapshöjande insatser, att utveckla 
användning av Rakel i en bredare krets, utveckling av tillsyn inom lag om skydd mot 
olyckor, riktade och gemensamma kommuninsatser samt gemensam inriktning på 
länets övnings- och utbildningsinsatser.  
 
ÖSAM- övergripande samverkan i Mellansverige  
ÖSAM är ett länsövergripande samarbete mellan åtta länsstyrelser i Mellansverige. 
Länsstyrelsen har under flera år deltagit i det länsstyrelseövergripande samarbetet 
ÖSAM, som består av länsstyrelserna i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, 
Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.  
 
Syftet med ÖSAM är att dela erfarenheter och samverka kring gemensamma frågor. 
Ordförandeskapet roterar och under 2017 var Länsstyrelsen Gotland ordförande. 
Länsstyrelsen har deltagit i de aktiviteter som genomförts inom ramen för ÖSAM. 
Arbetet under 2017 har bland annat fokuserat på hur en ökad harmonisering mellan 
länsstyrelserna och återuppbyggnad av totalförsvaret. Effekten är ökad samordning och 
samsyn mellan länsstyrelserna i arbetet inom område skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar.  

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.20 
Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att: 

utveckla och stärka tillsynen över kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
samt 

utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser så att analyserna i större utsträckning kan 
utgöra underlag för beslut om åtgärder inom länsstyrelsernas olika verksamheter. 

Länsstyrelserna ska också redovisa resultatet av detta arbete. 

Länsstyrelsen har under 2017 genomfört fyra tillsynsbesök hos kommunerna med 
fokus på de preciserade kraven i lagen vad gäller till exempel olycksundersökning, 
tillsyn, sotning, brandskyddskontroll och handlingsprogram. Ett antal 
förbättringsområden har identifierats och kommunerna genomför åtgärder inom dessa 
vilka sedan återredovisas. Vissa kommuner har behövt utveckla sitt arbetssätt när det 
gäller att lära av olyckor genom exempelvis olycksundersökningar. Länsstyrelsen 
bedömer att flertalet kommuner inför nästa mandatperiod bör ta fram mål som på ett 
bättre och tydligare sätt leder mot de nationella målen. Ett aktivt arbete för att uppfylla 
och följa upp målen krävs sedan för att nå effekt. 
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Länet använder en modell för egenkontroll som bygger på ett antal frågor som 
behandlas och besvaras av respektive kommun/räddningstjänstförbund. Arbetet med 
egenkontroll baserad på scenarion kopplat till förmågan hos kommunerna att klara 
omfattande räddningsinsatser har fortsatt. Mycket av arbetet har bestått av 
metodutveckling då Östergötland är första län att använda denna typ av 
tillsynsaktivitet. De scenariobaserade egenkontrollerna har skapat nytta både för 
kommunerna och för Länsstyrelsen. Delvis med hjälp av slutsatser från detta arbete har 
Länsstyrelsen tagit fram en förbättrad modell för övertagande av kommunal 
räddningstjänst, denna har diskuterats och förankrats med länets räddningschefer. 
Länsstyrelsens bedömning är att den regionala risk- och sårbarhetsanalysen till viss del 
berör samhällsviktig verksamhet inom den egna myndigheten, men framförallt berörs 
samhällsviktig verksamhet som upprätthålls av andra aktörer i länet. Länsstyrelsens 
bedömning är vidare att det endast går att öka kopplingen mellan analys och åtgärd 
samt uppnå önskad effekt genom att inkludera berörda aktörer i det regionala risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet och samtidigt koppla detta till en regional och 
aktörsgemensam riskhanteringsprocess. Under året har mål, process och metod för en 
sådan regional riskhanteringsprocess utvecklats och förankrats med berörda aktörer. 
Den regionala samverkansstrukturen ”Samverkan Östergötland” utgör stommen i 
denna riskhanteringsprocess och är således Länsstyrelsens främsta plattform för att 
utöva sitt geografiska områdesansvar. De delar av analysen som endast berör den egna 
myndigheten omhändertas i den årliga verksamhetsplaneringsprocessen och då 
inkluderas berörda verksamheter inom myndigheten i enlighet med ordinarie 
beredningsrutiner. 
 
Ett av flera konkreta exempel på hur man arbetat i länet enligt nämnda 
riskhanteringsprocess är arbetet med drivmedelsberedskap i länet: risker, sårbarheter 
och åtgärdsbehov identifierades gemensamt vid en workshop med stöd från 
Energimyndigheten. De åtgärdsbehov som förutsatte stöd och samordning från 
Länsstyrelsen samt aktörsgemensamma insatser beslutades i den regionala 
samverkansfunktionen. Resultatet blev att Länsstyrelsen upphandlade konsultstöd för 
framtagande av en användarhandledning för kartläggning av drivmedelsbehovet i 
samhällsviktig verksamhet i länet samt stöd för genomförande av kartläggningen. 
Slutresultatet kommer att ligga till grund för den enskilde aktörens fortsatta planering, 
för en aktörsgemensam prioritering av verksamheter vid en eventuell bristsituation 
samt som pilotstudie för Energimyndighetens fortsatta styrning och samordning på 
nationell nivå. Effekten är en ökad beredskap vid en eventuell bristsituation för 
drivmedel. 
 
Tre av flera konkreta exempel på åtgärder som omhändertas i myndighetens egna 
verksamhetsplanering är upprättandet av en säkerhetsskyddsorganisation, påbörjad 
planering för införandet av kontinuitetshantering för de delar av myndighetens 
verksamheter som bedöms som samhällsviktiga samt genomförande av en fördjupad 
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riskanalys inför valet 2018. Effekten bedöms bli minskade sårbarheter i egen 
samhällsviktig verksamhet, varav flera identifierats i den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen 2016. 

Regleringsbrevsuppdrag 1.21, st. 1 
Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med att utveckla krisberedskapen regionalt och lokalt 
fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts. Länsstyrelserna ska särskilt beskriva vilka 
åtgärder som vidtagits för att stödja, samordna och följa upp kommunernas arbete med 
krisberedskap. 

Med anledning av kommunernas belastning i samband med flyktingsituationen under 
hösten 2015 och våren 2016, fördröjdes arbetet i kommunerna med framtagande av 
både risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och styrdokument. Länsstyrelsen bedömer att 
detta fortfarande till viss del påverkar möjligheterna för kommunerna att genomföra de 
under mandatperioden planerade åtgärderna. 
 
Länsstyrelsen har under året fortsatt granskningen av kommunernas RSA och 
styrdokument samt genomfört ekonomisk uppföljning i länets samtliga tretton 
kommuner. I två av länets kommuner har även fördjupad ekonomisk uppföljning 
genomförts. Uppföljningen visar behov av förtydligande i kommunernas redovisning. 
Länsstyrelsen har även under året genomfört besök i sex av länets tretton kommuner.  
Länsstyrelsen gör bedömningen att tio av länets tretton kommuner är på god väg i sitt 
arbete med att uppfylla sina åtaganden enligt överenskommelsen mellan staten och 
Sveriges kommuner och Landsting, inom krisberedskapsområdet. Resterande tre 
kommuner uppfyller delvis sina åtaganden. Elva av länets tretton kommuner bedöms 
använda den statliga ersättningen i enlighet med överenskommelsen. 
 
Länsstyrelsen tog inför perioden 2015–2018 fram en strategi med tillhörande 
aktivitetsplanering avseende riktade insatser till kommuner i syfte att nå målen i lag 
(2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt Kommunöverenskommelsen. Exempel på 
åtgärder är kontinuitetshantering, utbildning i stabsmetodik samt endagsutbildningar. 
Länsstyrelsen bedömer att arbetet i stort sett har genomförts enligt plan och en 
revidering av aktivitetsplaneringen har nyligen förankrats med kommunerna inför 
2018 i syfte att möta ökade krav på säkerhetsskydd och kunskap om totalförsvar.  
Arbetet med att utveckla den regionala samverkan inom den modell som finns för 
länet, ”Samverkan Östergötland”, har fortsatt under året och i enlighet med den 
struktur som finns i antagen strategi. Revidering av strategin, med en anpassning till 
det nationella konceptet, ”Gemensamma grunder”, har skett under året. 
Inom ramen för den regionala samverkan inkluderas även området civilt försvar. Inom 
detta område har Länsstyrelsen tagit fram strategi med tillhörande projektplan för 
arbetet under 2016–2020.  Projektplanen innefattar Länsstyrelsens egna arbete som 
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högsta civila totalförsvarsmyndighet och myndighetens uppdrag som geografiskt 
områdesansvarig.  
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Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 5*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 28,5 24,0 25,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 46,8 39,0 34,8 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  34,5 30,8 30,5 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 99 575 88 917 86 613 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 42,5 40,7 38,3 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  2 798 2 699 2 736 

Antal beslutade ärenden 2 442 2 553 2 648 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 211 144 163 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  42 137 22 036 24 412 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Satsningar i statsbudgeten inom miljö och naturområdet, samt vårt deltagande i EU-
projekt återspeglas i det ökande antalet årsarbetskrafter. Dock omfattar satsningarna 
inte de verksamhetsområden med flest inkommande ärenden. Vi konstaterar att 
ärendeflödet in är större än det antal ärenden vi avslutar. Det har uppmärksammats 
flera år i vårt budgetäskande.  
 
Vi konstaterar att vi själva har initierat fler ärenden än tidigare år. Inom vissa 
ärendetyper har det skett en dubblering.  
 
Den ökade personalomsättningen har medfört inskolningstid av ny personal och 
effekterna av personalökningen har därför inte fått genomslag fullt ut än, vilket bland 
annat visar sig i att antalet äldre beslut än 2 år har ökat.  
 
Ökningen av bidragsutbetalningar beror till stor del på sanering av förorenade 
områden, sanering för bostadsbyggande vid Kolkajen i Norrköpings kommun samt 
Gusums Bruk i Valdemarsviks kommun. 
 

Brukarundersökning 2017 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 511, Skydd av områden och 
arter1) 

58 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 525, Samråd enligt 12 kap. 6 § 
Miljöbalken2) 

66 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 55111, Tillståndsprövningar vid 
miljöprövningsdelegation3) 

51 

Nöjdindex brukarundersökning – verksamhet 5558, Anmälningsärende 
gällande ändring av tillståndspliktig verksamhet4) 

70 
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1) Nöjdindex för verksamhet 511 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 19 deltagande länsstyrelser är 60. 
2) Nöjdindex för verksamhet 525 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 och 
100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 18 deltagande länsstyrelser är 65. 
3) Nöjdindex för verksamhet 55111 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 
och 100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 9 deltagande länsstyrelser är 51. 
4) Nöjdindex för verksamhet 55111 från länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2017. Nöjdindex varierar mellan 0 
och 100, där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg. Genomsnitt för 15 deltagande länsstyrelser är 71. 

Kommentar till tabellen brukarundersökning 

Resultatet ligger nära riksgenomsnittet. Generellt hade ett bättre resultat kunnat nås 
genom en förbättrad bemanningssituation. Vi har de senaste åren varit 
underbemannade. Vi strävar efter ständig förbättring på alla de aspekter som mäts i 
undersökningen. 
 
Skydd av områden – vi ligger bra till i förhållandet till riket. Vi arbetar med att utveckla 
vår information i utskick och på vår hemsida. Det är svårt i ett arbete med en 
skyddslagstiftning att få alla brukare nöjda då ett skydd kan upplevas som ett intrång.  
 
Samråd 12:6 – ett förbättrat resultat sedan 2014. Vi har fokuserat på rutiner och 
information. Vi har infört e-tjänst för anmälan om samråd. Det har blivit tydligt hur 
man ansöker. Vi ska fortsätta att utveckla hemsida och GIS (Östgötakartan), vilket görs 
i gemensamma projekt. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen har tagit fram underlag som gett oss bättre kunskaper om länets 
miljöproblem vilket ger oss ökade möjligheter att genomföra rätt åtgärder och 
prioritera vår myndighetsutövning. Vi har förbättrat och utvecklat vår dialog med olika 
aktörer inom våra verksamhetsområden. Det har medfört bättre tvärsektoriellt 
samarbete samt ett ökat förtroende för vårt arbete. Vi har också själva genomfört 
åtgärder och ställt krav på andra aktörer att genomföra åtgärder som sammantaget 
bidrar till uppfyllelse av främst miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och 
Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsens tydliga kommunikation kring bidragsstöd 
för direkta miljöåtgärder, såsom Klimatklivet, LOVA och saneringsbidrag har gett 
faktiska miljövinster. Vi har analyserat miljönyttan med vårt miljöprövningsarbete och 
analysen visar att handläggningen av årets ärenden främst har bidragit till uppfyllelsen 
av miljömålen Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö samt Ett 
rikt växt- och djurliv. Vi deltar i och driver fem EU-projekt som innebär att vi kan 
fördjupa och bredda vår kompetens samt att fler miljöinsatser genomförs. Det är ett 
effektivt sätt att växla upp våra begränsade resurser. 
 
Naturvårdsarbetet har varit intensivt och omfattande genom de förstärkta resurserna. 
Antalet nya reservatsbeslut har ökat och vi har genom extra medelstilldelning kunnat 
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skriva avtal med markägare i större omfattning än det planerade. I många av de cirka 
250 befintliga naturreservaten har viktiga åtgärder genomförts för att både utveckla 
naturvärden och ta emot besökare. Satsningarna på byggande av bland annat bostäder 
och infrastruktur i Östergötland tar mark i anspråk och har därför ökat mängden 
ärenden att handlägga. Vi har förbättrat det tvärsektoriella arbetet och dialogen med 
brukare och alla intressenter. Arbetet med hotade arter har inneburit både ökad 
kunskap genom inventeringar och konkreta skyddsåtgärder av arternas livsmiljöer. Vi 
deltar i och driver tre EU-projekt som innebär att vi kan genomföra viktiga 
naturvårdsåtgärder samtidigt som det bygger upp vår kompetens. Detta är också ett 
effektivt sätt att växla upp, öka våra resurser. Sammantaget har verksamheten bidragit 
till måluppfyllelse av de miljökvalitetsmål som naturvården arbetar mot.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

På en övergripande nivå har fokus för Länsstyrelsens miljöskyddsenhets arbete under 
2017 varit att uppnå miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Begränsad 
klimatpåverkan. Vi har också haft målsättningen att öka dialogen och minska 
administrationen för att få en ökad miljönytta. Vi har deltagit i arbetet med vattenbrist 
som genomförts under året. Alltfler ärenden hanteras digitalt. Vi deltar i flera 
åtgärdsprojekt som finansieras av EU; INSURE, CWPharma, Baltic Blue Growth och 
Incitament för energieffektivisering. Vi har också beviljats två nya projekt som startar 
nästa år, Coast4us och Seabased.      
 
Länsstyrelsen har under året genomfört en riktad satsning för att öka kunskapen om 
och kartlägga vårt arbete med de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030. Arbetet har 
omfattat inspirationsföreläsningar, interna utbildningar kring specifika teman samt 
kartläggning av Länsstyrelsens interna arbete kopplat till Agenda 2030-målen. Vi har 
tillsammans med Region Östergötland arrangerat en regional hållbarhetskonferens 
”Agenda 2030 visar vägen” som lockade över 400 deltagare. Länsstyrelsen har 
tillsammans med länets 13 kommuner anordnat en tvådagars inspektörsträff med 
temat Agenda 2030. Flera medarbetare har fått kompetensutveckling genom att delta i 
olika externa hållbarhetskonferenser med inriktning mot Agenda 2030. Agenda 2030 
är en viktig fråga för oss att arbeta vidare med och har därför pekats ut som ett av tre 
fokusområden för hela Länsstyrelsens arbete för de kommande två åren.  
 
Som en del av vårt samlade miljöarbete blev Länsstyrelsen Östergötland i början av året 
miljödiplomerade från Svensk Miljöbas för att ha infört ett godkänt 
miljöledningssystem.  
 
PFAS 
Länsstyrelsen har under året fortsatt arbetet med PFAS (högfluorerade ämnen) och 
bland annat tagit fram ett GIS-skikt med flertalet av de PFAS-undersökningar som 
gjorts i länet som finns tillgängligt externt. Vi har genomfört ett seminarium om PFAS 
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för kommunerna samt genomfört ett tillsynsprojekt inom Miljösamverkan 
Östergötland, MÖTA ”Tillsyn av räddningstjänstens brandövnings-platser”. Vi har 
samverkat med Försvarsmakten och generalläkaren gällande två områden i länet.  
 
Efterbehandling förorenade områden 
Undersökningar och utredningar pågår för flertalet av Länsstyrelsens tillsynsobjekt 
tillhörande riskklass 1, mycket stor risk. Två av objekten, Gustavssons skrot och 
Qvarnhammars jernbruk har under året förelagts att ta fram översiktliga 
undersökningar. Inom EU-projektet INSURE har ett projekt påbörjats, där 15 
pågående verksamheter ska ta fram handlingsplaner för sitt arbete med förorenade 
områden. Projektet pågår fram till 2019. 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med nio kommuner bedrivit ett projekt om 
räddningstjänstens pågående och nedlagda brandövningsplatser för att ta reda på om 
brandskum innehållande PFOS (perfluoroktansulfonat) har använts. Några 
brandövningsplatser i länet har undersökts under året och de olika räddningstjänsterna 
kommer att ta fram handlingsplaner för MIFO-fas 1 och MIFO-fas 2 (metodik för 
inventering) undersökningar för de brandstationer där PFAS-skum hanterats och för 
deras brandövningsplatser. Saab har lämnat in en saneringsanmälan för att åtgärda ett 
mindre område vid bolagets brandövningsplats som var kraftigt förorenad av PFAS.  
 
Vi har också tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) drivit ett 
tillsynsväglednings-projekt om klorerade lösningsmedel och hur man kan hantera 
frågan i fysisk planering och i miljötillsyn. Målgruppen är miljö- och planhandläggare 
samt personal inom mark och exploatering. Fyra träffar har hållits inom projektet och 
en rapport Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel – Information 
och råd, har tagits fram tillsammans med SGI och skickats ut på remiss. Länsstyrelsen 
har till exempel ställt krav på inomhusprovtagning av klorerade lösningsmedel i 
samband med förändrad markanvändning. 
 
Länsstyrelsen beviljades bidragsmedel inför bostadsbyggande vid Kolkajen i juli. 
Kolkajen är kraftigt förorenad av framförallt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 
Norrköpings kommun är huvudman för projektet och saneringen påbörjades i augusti. 
Saneringen beräknas var klar i mars 2018.    
 
Huvudstudien för Brandsnäs såg har slutförts under året och en ansökan om 
åtgärdsförberedande utredningar skickades in till Naturvårdsverket i december. 
Kraftigt förhöjda halter av dioxin har påträffats i både sediment och mark men också i 
några trädgårdar. Länsstyrelsen, som varit huvudman för huvudstudien har lämnat 
över huvudmannarollen till SGU under året.   
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Seveso 
Länsstyrelsen Östergötland har under året ansvarat för det länsstyrelsegemensamma 
uppdraget kring samverkan inom Sevesotillsynen. En modell för samverkan har 
beslutats av länsråden och implementering av modellen ska ske under 2018. Uppdraget 
särredovisas i slutet av februari 2018. Tillsynen har genomförts i stort utifrån vår 
tillsynsplan. Under året har vi identifierat följande områden där vi ser ett behov av 
fortsatt arbete; riskidentifiering och integrerat säkerhetsledningssystem. Under året 
har en Sevesoolycka inträffat där akrylsyra upphettades, vilket krävde stora resurser.  
 
Tillsyn miljöfarlig verksamhet, vattenskydd och lagen om allmänna vattentjänster 
Tillsynen har under årets fokuserat på verksamheternas möjligheter att arbeta för att 
uppfylla miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. 
Det har vi gjort genom att bland annat inrikta periodiska besiktningar inom dessa 
områden samt genomfört tillsynsbesök på prioriterade verksamheter såsom lantbruk 
och verksamheter som är så kallade industriutsläppsverksamheter. Vi har också arbetat 
med nedläggning av några verksamheter. Vi har arbetat fram en ny modell för 
instruktioner för vår ärendehandläggning som en led i att säkerställa att våra beslut blir 
konsekventa, rimliga och rättvisa. Under året har vi särskilt informerat de lantbrukare 
som påverkas av nya BAT-slutsatser för att underlätta för dem att uppfylla kraven. Vi 
har identifierat en verksamhet som behöver ompröva sitt miljötillstånd och påbörjat 
den processen.  
 
Inom vattenskyddsområden har fokus under året varit att förbereda inför att det nya 
vattenskyddsområdet för Stångån trädde ikraft under sommaren. Vi har också följt upp 
tidigare tillsyn kopplat till Vättern och Ljungs vattenskyddsområde. Vi har under året 
hanterat ett flertal ärenden kopplat till Lagen om allmänna vattentjänster, LAV samt 
fokuserat vår tillsyn i Motala kommun inom vattenskyddsområdet Vättern.  
 
Tillsynsvägledning 
Vi har fortsatt att bedriva större delen av vår tillsynsvägledning inom Miljösamverkan 
Östergötland, MÖTA. Vi samordnar arbetet och sitter med i flera olika arbetsgrupper, 
bland annat inom hälsoskydd, miljöskydd, avlopp, lantbruk och förorenade områden. 
Exempel på insatser under året är flera handläggarträffar, bland annat inom 
Vattenskydd. Inom MÖTA har vi också genomfört tillsynsprojekt inom tillsyn för 
uppfyllande av miljökvalitetsnorm vid vattenförekomst, tillsyn avloppsledningsnät och 
räddningstjänstens pågående och nedlagda brandövningsplatser. Vi har också 
implementerat en ny plattform för informationsspridning och dokumenthantering 
inom MÖTA samt genomfört en inspektörsträff där 190 personer deltog.  
 
Miljöprövning av tillståndspliktiga verksamheter 
De tolv miljöprövningsdelegationerna, inklusive den inom Länsstyrelsen Östergötland, 
har under året fortsatt sitt samverkansarbete. Under året har nätverksträffar 
genomförts för samtliga ordföranden och sakkunniga. Fokus har legat på 
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kompetensutveckling och diskussioner har förts om arbetssätt och sakfrågor i syfte att 
minska skillnaderna och hitta goda exempel. Det har även förts fortsatta diskussioner 
om miljökvalitetsnormer för vatten.  
 
Samverkansarbetet har dessutom bedrivits i organisationens samverkansgrupp som 
består av en företrädare för varje miljöprövningsdelegation. Samverkansgruppen har 
bland annat fortsatt arbetet med beslutsstöd och gjort en översyn av befintliga 
beslutsstöd. I övrigt har det förts diskussioner om samverkan och samsyn kring 
statistik, handläggningstider, branschspecifika frågor och handläggningsformer. 
Inom ramen för Länsstyrelsens handläggning av miljöprövningsärenden har arbete 
fortsatt under året med att kontinuerligt utveckla och effektivisera arbetssätt och 
rutiner. Möjliga åtgärder har identifierats för att utveckla och effektivisera dialogen 
med sökanden, andra enheter och remissinstanser, i syfte att ge tydlig information och 
på ett effektivare sätt få bra beslutsunderlag.  
 
Målen för handläggningstider för miljöprövningar har inte uppnåtts. Komplexiteten i 
prövningarna har ökat och resurserna har minskat. Effekterna på handläggningstiden 
har dämpats av de genomförda åtgärderna för att effektivisera handläggningen. Under 
året har andelen ärenden som uppnår målet avseende 180 dagar ökat. Dock har 
medianen för den totala handläggningstiden ökat något. För att klara målen behöver 
mer resurser tillföras. 
 
Vatten 
Länsstyrelsen har fortsatt satsningen på att stödja det lokala åtgärdsarbetet för bättre 
vattenmiljöer. Under 2017 delades sex miljoner ut i LOVA-bidrag till olika lokala 
aktörer för att minska i första hand övergödningen. Länsstyrelsen har drivit och 
deltagit i flera nationella och internationella åtgärdsprojekt i syfte att förbättra den 
ekologiska och kemiska statusen i länets vattenmiljöer. Vi har intensifierat vår egna 
vattenprovtagning för att få ett bättre kunskapsunderlag inför 2018 års statusklassning.  
 
Länsstyrelsen har ansvar för och förvaltar ett stort antal formellt skyddade områden. 
Under året har vi utfört en mängd skötselinsatser och åtgärder som förstärker 
naturvärden och underlättar besökarnas upplevelser. Budgeten för skötsel av skyddade 
områden har under 2017 varit stor vilket möjliggjort större satsningar på röjningar, 
stängslingar och gränsmarkering av naturreservat och underhåll av bebyggda 
fastigheter som ägs av Naturvårdsverket. Vi har även genomfört två 
naturvårdsbränningar i naturreservat inom ramen för två olika Life-projekt. Via 
Naturvårdsverket har vi erhållit extramedel till skötsel och underhållsinsatser i ett antal 
skyddade områden. Enligt ett särskilt uppdrag förvaltar Länsstyrelsen de fastigheter 
Naturvårdsverket äger. I uppdraget ingår bland annat att ansvara för 
byggnadsunderhåll och att teckna olika typer av nyttjanderättsavtal. För närvarande 
finns cirka 100 sådana avtal och under året har löpande underhåll och renoveringar 
genomförts på flera byggnader. Ett stort antal företag, ofta landsbygdsföretag, har 
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utfört det mesta av de praktiska åtgärderna. För att långsiktigt se hur värdena i de 
skyddade områdena utvecklas, och eventuellt göra justeringar av förvaltningen, har 
Länsstyrelsen genomfört uppföljning enligt nationellt framtagen metodik.  
 
För att förstärka och utveckla förvaltningen av skyddad natur har vi fortsatt att bredda 
finansieringen genom medverkan i bland annat flera projekt finansierade av EU:s 
LIFE-fond. Under året har det nya LIFE-projektet ”Life Bridging the Gap” kommit 
igång. Projektet ska pågå till och med år 2022. Det är ett samarbetsprojekt med 
Blekinge och Kalmar län samt Linköpings kommun. I Östergötlands län ingår nio 
Natura-2000 områden. Under 2017 har vi gjort planer som beskriver vilka åtgärder 
som sedan ska göras i varje område och även uppdaterat två skötselplaner. Några 
åtgärder har påbörjats för att skapa mer död ved och planering av kommande 
huggningar har genomförts.  
 
Vi har även arbetat med andra LIFE-projekt som ”Life Coast Benefit” och ”Life Taiga” 
som ger konkreta positiva resultat för både arter och habitat i länets Natura 2000-
områden. 
 
Naturum Tåkern är ett viktigt besökscentrum som Länsstyrelsen driver på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Även detta år har verksamheten varit omfattande och besöksantalet 
mycket stort, cirka 80 000 besökare. Naturum har bland annat tagit emot 98 
skolklasser, totalt 2 057 elever och lärare. Under 2017 har naturum Tåkern firat 
femårsjubileum. Naturum kommunicerar bland annat naturvård, ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald. Besökscentret naturum Tåkern attraherar besökare från när 
och fjärran och är en motor i bygdens besöksnäring. Genom naturum finns möjlighet 
till god dialog med samhällsmedborgarna, om bland annat hållbar utveckling och 
minskad påverkan på vårt klimat. 
 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet har under 2017 fortsatt att ge ut nyhetsbrevet NaturE, 
och information om Länsstyrelsens naturvårdsarbete har även spridits genom 
webbsidan, foldrar och skyltar samt vid olika sammankomster. Länsstyrelsen har 
tillsammans med två andra län fortsatt med uppdraget från Naturvårdsverket att pröva 
och utvärdera att integrera värdet av ekosystemtjänster i våra beslut och 
ställningstaganden. Inom pilotprojektet har olika ärenden testats och medverkan har 
skett från fyra enheter.  
 
Länsstyrelsen har under året hanterat ett stort antal naturvårdsrelaterade 
miljöbalksärenden. Under året har en ökning skett inom ärenden med koppling till den 
fysiska planeringen och det ökande byggandet. Över 500 ärenden har beslutats. Stora 
ärendegrupper är samråd enligt miljöbalken, anmälan av vattenverksamhet och 
granskning av kommunala strandskyddsdispenser. 
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Arter och naturtyper som är listade i EU:s habitatdirektiv ingår i en nationell 
övervakningsverksamhet som benämns ”biogeografisk uppföljning”. Syftet är att 
övervaka bevarandestatusen för arter och naturtyper i landet. Naturvårdsverket 
ansvarar för den biogeografiska uppföljningen. Länsstyrelsen Östergötland driver på 
uppdrag åt Naturvårdsverket uppföljningen för vedevertebrater, grynsnäckor, 
trollsländor och dykarskalbaggar. För samtliga artgrupper har Länsstyrelsen låtit utföra 
inventeringsinsatser och även en del arbete kring inventeringsmetodik, 
databearbetning inklusive lagring samt information har ingått i uppdraget. För att få ett 
regionalt underlag om tillståndet för den biologiska mångfalden i länet har vi bedrivit 
miljöövervakning inom nio delprogram. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 a § 
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling. 

Länsstyrelsen ska särskilt  

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 

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

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

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

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2013:815). 

Samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar efter 15 miljökvalitetsmål och har en samordnande 
roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med olika 
sektorsmyndigheter, Region Östergötland, kommuner, näringsliv, frivilliga 
organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön 
ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går. Länsstyrelsen har under året 
fortsatt att verka för miljömålens genomslag och tillämpning inom olika 
verksamhetsområden. Under året har fokus även legat på att integrera FN:s globala 
hållbarhetsmål i arbetet. En stor del av Länsstyrelsens löpande verksamhet har tydliga 
miljömålskopplingar (exempelvis tillsyn, tillsynsvägledning, prövning, 
vattenförvaltning, naturvård, samhällsplanering, kulturvård, energi- och klimat med 
flera). Verksamheten är utåtriktad och en mycket viktig del av Länsstyrelsens 
samordnande arbete för att nå miljökvalitetsmålen.  
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Samordningen av miljömålsarbetet med övriga verksamhetsområden sker fortlöpande 
och miljömålen är sedan flera år tillbaka integrerade i Länsstyrelsens olika 
verksamhetsområden. Länsstyrelsens samverkansgrupp inom miljömål, Agenda 2030, 
klimat, energi- och klimatanpassning har under året fortsatt att utveckla det interna 
tvärsektoriella samarbetet och har även genomfört gemensamma externa projekt och 
konferenser. Huvudsyftet för arbetsgruppen är gemensam omvärldsbevakning, att 
samla kompetens i sakfrågor och strategiska processfrågor, avstämning av aktiviteter 
och samordning samt förankring internt och externt. Exempel på externa projekt och 
samverkan är näringslivssatsningen Miljölyftet och hållbarhetskonferensen i 
samverkan med Region Östergötland.  
 
Det tvärsektoriella arbetet stärks ytterligare genom den interna Miljö- och 
klimatberedningen, där frågor kopplat till miljömål, klimat/energi, klimatanpassning, 
vatten, naturvård, samhällsplanering och areella näringar diskuteras och förankras. 
Miljö- och klimatberedningen leds av landshövdingen eller länsrådet, och samlar chefer 
och sakkunniga inom berörda enheter på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen sammankallar 
även Östergötlands energi- och klimatråd. Rådet leds av landshövdingen och syftet är 
att möjliggöra en konstruktiv dialog, diskussion och förankring av det regionala arbetet 
med energi- och klimatfrågor. 
 
Inom miljöarbetet pågår en kontinuerlig samverkan över olika sektorsområden med 
kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet, näringslivet, och andra 
organisationer, vilket är en förutsättning för att nå de nationella miljömålen. 
Länsstyrelsen ger regelbundet föreläsningar om miljömålen vid Linköpings Universitet 
och gymnasieskolor. ”Klimatklivet” (lokala klimatinvesteringar) är en pusselbit i 
arbetet med att nå miljökvalitetsmål för länet som handlar om begränsad 
klimatpåverkan och frisk luft. 
 
Under 2017 har Länsstyrelsen intensifierat samarbetet med Region Östergötland, 
framförallt inom miljö- och klimatarbetet. En gemensam strategisk samverkansgrupp 
med representation från både chefs- och tjänstemannanivå har startats. 
Samverkansgruppen träffas fyra gånger per år. Syftet är gemensam 
omvärldsbevakning, strategisk planering och samordning av aktiviteter, samt att 
förbättra informationen till kommuner och övriga aktörer om det regionala miljö- och 
klimatarbetet. Under 2016 inledde Länsstyrelsen en satsning, kallat Miljölyftet, för att 
främja miljö- och klimatarbetet inom näringslivet i länet. Detta arbete har fortsatt 
under 2017 med olika aktiviteter. En viktig del för den regionala samordningen av flera 
frågor, var då Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland i oktober bjöd in till 
en konferens med fokus på Agenda 2030. Syftet med konferensen var att öka 
kunskapen om målen hos länets aktörer och hitta former för samverkan för att bidra till 
att uppnå målen. Under dagen berördes olika temaområden med fokus på exempelvis 
miljö, klimat, hälso- och sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, 
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livsmedelsproduktion och integration. Dagen samlade över 400 deltagare från 
näringsliv, kommuner och organisationer i länet samt Linköpings universitet. 
 
Vi har under året genomfört en riktad satsning för att öka kunskapen om och kartlägga 
Länsstyrelsens arbete med de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030. Arbetet har 
omfattat inspirationsföreläsningar, interna utbildningar kring specifika teman samt 
kartläggning av Länsstyrelsens interna arbete kopplat till Agenda 2030-målen. Vi har 
tillsammans med länets 13 kommuner anordnat en tvådagars inspektörsträff med 
temat Agenda 2030. Flera medarbetare har fått kompetensutveckling genom att delta i 
olika externa hållbarhetskonferenser med inriktning mot Agenda 2030. Agenda 2030 
är en viktig fråga för oss att arbeta vidare med och har därför pekats ut som ett av tre 
fokusområden för hela Länsstyrelsens arbete för de kommande två åren. Vi har bildat 
en ny intern tvärsektoriell arbetsgrupp sammansatt utifrån de tre dimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som ska leda och driva arbetet framåt.  
Länsstyrelsen kompletterar det brett riktade externa arbetet med specifika insatser 
inom olika sektorer och befintliga samverkansforum. Många av dessa insatser är ett 
samarbete mellan flera av Länsstyrelsens verksamhetsområden.  
 
Energieffektiviseringsnätverket för stora företag i länet, projekt incitament för 
energieffektivisering, Solelsprojektet och Miljönytta som affär är exempel på pågående 
insatser. Detsamma gäller för generationsmålet, där Länsstyrelsen ser internationell 
samverkan och utbyte som ett sätt att främja åtgärdsarbete både inom och utanför 
Sveriges gränser. Länsstyrelsen har senaste åren varit mycket aktiv inom internationellt 
miljösamarbete. Under 2017 var Länsstyrelsen involverad i följande 
miljömålsrelaterade projekt: INSURE (Innovative Sustainable Remediation), Baltic 
Blue Growth, CW Pharma-Clear waters from pharmaceuticals, Baltic Bio-Blue 
biotechnology in the Baltic Sea, Nutrinflow, SOLINVEST-främja solel genom offentliga 
organisationers verksamhet och SUPER-miljödriven export. Dessutom beviljades två 
nya projekt Coast4us och Seabased i mitten av december. I flertalet av dessa projekt 
deltar universitetet, kommuner och/eller företag i länet vilket bidrar till en utveckling 
av det regionala miljöarbetet.  
 
Samordning och erfarenhetsutbyte mellan länen är viktigt och en förutsättning för 
nationell samsyn inom miljömålsarbetet. Länsstyrelsen deltar i det nationella 
miljömålsnätverket, klimat- och energisamordnarnätverket och även i 
sydlänsnätverken för dessa båda områden. Miljömålssamordnaren deltar aktivt i 
samtliga nationella nätverksträffar för miljömålssamordnare samt möten och 
utbildningar arrangerade av RUS (Regional Utveckling & Samverkan i 
miljömålssystemet) och Naturvårdsverket inom verksamhetsområdet. 
Miljömålssamordnaren är även samordnare för Länsstyrelsens miljöledningsarbete och 
som en del av vårt samlade miljöarbete blev Länsstyrelsen Östergötland i början av året 
miljödiplomerade från Svensk Miljöbas för att ha infört ett godkänt 
miljöledningssystem. Miljömålssamordnaren är aktiv i arbetsutskottet för 
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länsstyrelsernas nationella nätverk för miljöledning. Detta har gjort att 
miljömålsarbetet är aktivt integrerat i verksamhetsstyrningen.   
 
I samband med den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen samt vid uppdatering 
av miljömålsindikatorer har samverkan skett, internt och externt, genom 
diskussionsmöten med sakkunniga. Miljömålsamordnaren deltar vid behov i interna 
plansamråd och behandling av planärenden (översiktsplaner) och i arbetet med 
Länstransportplanen. Information om miljötillståndet och uppföljningen av 
miljömålen i Östergötland sprids bland annat genom Länsstyrelsens seminarier, 
workshops, publikationer, webbsidan, olika samarbetsytor, nätverksträffar och via 
sociala medier. 
 
Konferensen E-week anordnades för fjärde året i februari 2017 och Länsstyrelsen var 
en av arrangörerna. Under konferensen anordnades en mängd aktiviteter inom energi, 
miljö och klimat. Exempelvis presenterade Länsstyrelsen en preliminär uppföljning av 
de åtta regionala miljömålen för begränsad klimatpåverkan. 
 
Länsstyrelsen har under året aktivt deltagit i arbetet med miljömålsrådets åtgärdslista 
och flera medarbetare är kontaktpersoner för olika samverkansåtgärder till exempel:  

• Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark – sektorsövergripande 
samarbete för att gynna biologisk mångfald,  

• landskapets gröna infrastruktur och ekosystem-tjänster,  
• Stadsmiljöavtal 2.0,  
• Gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer samt 

Vägledning/information och dialog med bygg- och fastighetssektorn om 
livscykelanalyser för byggnadsverk. 

 
Utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i 
länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
I juni 2014 fastställdes ett Regionalt Åtgärdsprogram för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, vilket också blev startskottet för ett mer systematiskt 
åtgärdsarbete för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Programmet är ett 
arbetsdokument och en vägledning för länets samordnade miljömålsarbete. Under 
2017 har arbetet fortsatt med att samordna och genomföra åtgärder ur 
åtgärdsprogrammet. Föreslagna åtgärder och åtaganden för Länsstyrelsen hanteras 
kontinuerligt i myndighetens årliga process med verksamhetsplanering och 
årsredovisning. De föreslagna åtgärderna för kommuner och övriga aktörer och deras 
åtaganden följs upp i samband med att projekt startas och avslutas samt inom ramen 
för Länsstyrelsens arbete med tillsyn, prövning, uppföljning och stöd. Insatserna inom 
det Regionala åtgärdsprogrammet har även kompletterats med ett stort antal 
åtgärdsprojekt på den regionala och lokala nivån. Målet har varit att visa att allt 
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åtgärdsarbete har betydelse för att nå våra miljömål samt skapa en helhet och därmed 
underlätta för länets aktörer.  
 
Inom MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) genomförs projekt med direkt koppling 
till åtgärderna och kommunernas åtaganden i programmet (exempel är 
utbildningsdagar och samverkansprojekt inom, enskilda avlopp, små vattenverk, 
kemikalier i förskolor, yrkesmässiga fordonstvättar och ett projekt om 
anmälningspliktiga förbränningsanläggningar). 
 
Inom ramen för arbetet med vattenförvaltning, naturvård, sanering av förorenade 
områden samt klimat och energi arbetar vi åtgärdsinriktat genom olika projekt. Både 
genom egensökta projekt (nationella och EU-projekt) och genom att vi har haft en 
tydlig kommunikation kring olika bidragsstöd för direkta miljöåtgärder, såsom 
Klimatklivet, LOVA och saneringsbidrag har vi kunnat genomföra åtgärder som 
sammantaget bidrar till uppfyllelse av främst miljömålen Ingen övergödning, Giftfri 
miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. Vi stöttar även 
vattenråden i det operativa åtgärdsarbetet. Under 2017 arrangerade Länsstyrelsen 
vattenrådens dag samt besökte vattenråden i länet. Syftet var att öka samarbetet kring 
åtgärder ur åtgärdsprogrammet, att diskutera lokala förutsättningar för vattenåtgärder 
samt att diskutera det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. Vi har även 
analyserat miljönyttan med vårt miljöprövningsarbete och analysen visar att 
handläggningen av årets ärenden främst har bidragit till uppfyllelsen av miljömålen 
Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och 
djurliv. 
 
2017 års bedömning av miljökvalitetsmålen i Östergötland visar att länet är nära att nå 
miljömålen Frisk Luft och Bara naturlig försurning. Det är resultatet av ett fortsatt 
intensivt åtgärdsarbete samt nya styrmedel både i länet, nationellt och internationellt. 
Inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet ser vi en positiv utveckling av miljön både 
vad gäller kunskapsläget och åtgärdstakten. De miljömål som är svårast att nå är 
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt alla mål som 
hanterar frågor kopplande till biologisk mångfald och kulturmiljö.  
 
Stödja kommunerna med underlag i deras arbete för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen 
I Östergötland pågår ett aktivt samarbete med kommunerna inom miljömålsarbetet. 
Länsstyrelsen anordnar seminarier, workshops, och sprider publikationer där 
kommunerna är en av huvudmålgrupperna. Utbyte av kunskap och erfarenheter mellan 
kommuner och Länsstyrelsen samt andra aktörer i länet sker även genom olika 
samarbetsytor och nätverksträffar (Renare mark, Miljösamverkan Östergötland, 
Nätverket för klimat- och energistrateger med flera). Länsstyrelsen har under året 
bistått Norrköpings och Linköpings kommun med underlag och information i arbetet 
med kommunala kemikaliestrategier. Inom naturvårdsarbetet anordnar vi årligen en 
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träff med länets kommunekologer för att stötta kommunerna i naturvårds- och 
miljömålsarbetet.  
 
Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan länets tretton 
kommuner och Länsstyrelsen. Samarbetet ska bland annat stödja kommunerna i 
miljömålsarbetet. Under 2017 har två gemensamma projekt genomförts: Tillsyn 
avloppsledningsnät och Miljökvalitetsnormer för vatten. Inom MÖTA har vi också 
tillsammans med kommunerna anordnat tvådagars inspektörsträff med temat Agenda 
2030. Träffen lockade 190 deltagare där tjänstemän från samtliga länets kommuner 
och Länsstyrelsen fanns representerade.  
 
Verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala 
tillväxtarbetet 
Näringslivet i Östergötland är engagerade inom miljö- och klimatarbetet men fler 
insatser och åtgärder behövs. Länsstyrelsen startade 2016 näringslivssatsningen 
Miljölyftet som är en gemensam satsning av arbetsgruppen för miljömål, klimat, energi 
och klimatanpassning på Länsstyrelsen. Syftet med Miljölyftet var att öka samverkan 
och erfarenhetsutbytet mellan företagen samt mellan företag och Länsstyrelsen i miljö- 
och klimatfrågor. Vidare att höja kunskapen inom näringslivet om möjligheten till 
vinst- och konkurrensfördelar genom att genomföra miljö- och klimatåtgärder i 
företaget. Kunskapen förmedlas genom utbildningsdagar, seminarier och uppsökande 
verksamhet. Länsstyrelsen anordnade bland annat en lunchföreläsning med Per 
Grankvist som är en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter. Föredraget hade titeln 
”Så tjänar du pengar på hållbarhet! - Hur kan man som företag jobba med hållbarhet 
för att både tjäna pengar och öka konkurrenskraften?”. Föredraget hade en bred 
uppslutning från näringslivet. 
 
Länsstyrelsen arrangerade tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och 
Kemikalieinspektionen en gemensam utbildningsdag. Cirka 25 deltagare kom för att 
lära sig mer om hur man kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö-
och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika 
produktområden och hur man kan ställa krav vid upphandling.   
 
Inom Länsstyrelsen sker ett nära samarbete mellan miljömålsamordning, energi och 
klimat, klimatanpassning, fysisk planering, naturvård och andra berörda 
verksamhetsområden i syfte att miljökvalitetsmålen ska få genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen. Miljömålssamordnaren deltar vid behov i interna 
plansamråd och behandling av planärenden. Under året har vi samverkat med våra 
kustkommuner Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik i ett projekt kopplat till 
havsplanering. 
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I Östergötland pågår ett planeringsarbete för anläggande av Ostlänken. Länsstyrelsen 
är aktiv i arbetet och bistår med kunskap och underlag i processen.  
 
Dialog och samverkan sker löpande inom myndigheten i frågor som rör 
entreprenörskap, miljömål och energiomställning. Länsstyrelsen har tagit fram ”Var 
finns pengarna? – sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och 
insatser för att nå miljömålen” för att stödja länets aktörer i sitt åtgärdsarbete.  
Länsstyrelsen är aktiv i E-weekgruppen tillsammans med Region Östergötland, 
Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, Energikontoret Östra Götaland, LRF 
(Lantbrukarnas riksförbund), Vreta Kluster och Energiriket. E-week är en 
återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och 
miljöområdet. E-week utgör en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare 
och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid. Under 2017 
har gruppen träffats regelbundet för avstämning av olika pågående aktiviteter och 
planering av kommande event.  

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.22 
Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att identifiera förorenade områden som är lämpliga 
att sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur länsstyrelserna 
informerat kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag samt en uppskattning i 
tid om när områden är aktuella för bidrag. 

Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Länsstyrelsens arbete under året har främst riktats mot Norrköpings kommun. Vi 
lämnade in en bidragsansökan i april till Naturvårdsverket för Kolkajen, ett förorenat 
område som behövdes saneras inför byggandet av 600 bostäder. Naturvårdsverket 
beviljade 32, 4 miljoner kr till projektet och saneringen påbörjades i augusti och 
kommer fortgå fram till våren 2018. Därutöver har vi fortsatt arbetet med Norrköpings 
kommun gällande ytterligare ett område, Gasverket. I oktober träffade Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket kommunen för att diskutera förutsättningar för att söka bidrag 
för detta område. Kommunens tidplan är att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen 
under första tertialen 2018.   
 
Övriga insatser under året har byggt på den stora informationsinsats som vi gjorde till 
samtliga våra kommuner föregående år. Det innebär att vi främst har fört diskussioner 
med de kommuner som visat lite större intresse och där vi har löpande kontakter; till 
exempel Finspångs och Åtvidabergs kommuner. Vid möten har vi bland annat tittat 
mer fördjupat på om det finns områden som är aktuella för bidraget. Än så länge har 
det inte mynnat ut i något konkret. Kommunerna har haft objekt som är långt gående i 
planeringsskedet och har inte haft möjlighet att titta fördjupat på bidragsmöjligheten.  
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Andra insatser som har gjorts är att länsledningen har berättat om förorenade områden 
för de östgötska riksdagsledamöterna. Miljöhandläggarna på kommunerna har fått 
information på handläggarträff. Kommunernas miljöchefer har fått uppdaterad 
information om bidraget vid styrgruppsmöte för MÖTA, Miljösamverkan Sverige.  
Länsstyrelsen har gjort ett samlat utskick till alla kommuner där vi beskriver alla olika 
typer av bidrag som finns att söka som Länsstyrelsen administrerar. Frågan har också 
varit uppe löpande på de länssamråd som genomförs med Linköping, Motala och 
Norrköpings kommuner. På de mötena diskuteras aktuella planeringsfrågor med 
kommunens politiker och tjänstemän.  
 
Vi deltog på en träff om bidrag som hölls i Jönköping och bjöd in kommunerna till 
träffen.  
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.23 
Länsstyrelserna ska redovisa insatser som gjorts för att samordna och leda det regionala 
arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende naturvård, biologisk mångfald, 
friluftsliv, åtgärdsprogram för hotade arter, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt och vilt- 
och rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur länsstyrelserna, i syfte att minska 
ärendebalanserna, arbetat med att slutföra ärenden om naturreservat samt insatser för 
artbevarande. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:15 Skydd av värdefull natur, 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Områdesskydd 
Skyddet av värdefulla naturmiljöer har under året inneburit att 14 skogsmiljöer i länet 
(441 ha produktiv skogsmark) fått formellt skydd som naturreservat, 13 nya 
naturreservat och ett utökat. Av dessa utgör Olstorpsbäcken en del av det limniska 
naturskyddet (sötvattensmiljöer). Under året har bland annat de fyra äldsta ärendena 
beslutats liksom sex ärenden kopplade till Esab-bytesmarkspaketet. Länsstyrelsen har 
initierat 11 nya ärenden om bildande av naturreservat samt fyra ärenden om eventuella 
naturvårdsavtal eller ”komet”-ansökningar (kompletterande metoder för skydd). 
Länsstyrelsen har haft extra medel för att inventera möjliga områdesskydd och nått ut 
till många markägare med information om höga naturvärden. 
 
Under 2017 har Länsstyrelsen, genom bidrag från Naturvårdsverket, reviderat 
bevarandeplaner för Natura 2000 i 70 områden.  
 
Åtgärdsprogram för hotade arter 
Som ett led i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden utarbetas nationella 
åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter, artgrupper och miljöer. Åtgärdsprogrammen 
kompletterar till exempel skötselinsatser som utförs i skyddade områden och marker 
som sköts via EU:s miljöersättningar i landsbygdsprogrammet.  
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I landmiljöer har åtgärdsprogramsarbetet under 2017 koncentrerats till ädellövsmiljöer 
och vildbin i sandmarker, samt åtgärder för några arter som Östergötland har ett 
särskilt ansvar för, till exempel dårgräsfjäril, kronärtsblåvinge och trumgräshoppa. 
Åtgärderna genomförs i samverkan med markägare och andra viktiga aktörer. Det har 
även genomförts inventeringar av ett urval arter och miljöer, till exempel fältgentiana, 
ängssvampar och rikkärr. Under året har också flera större informationsinsatser 
genomförts, såsom en utställning på naturum Tåkern om arbetet med hotade arter och 
framtagande av en informationsfolder om vildbin. I åtgärdsprogramsarbetet ingår 
utöver genomförandet av åtgärder i det egna länet, en nationell del där varje 
länsstyrelse ansvarar för att ta fram och slutredovisa ett antal åtgärdsprogram. För 
Östergötlands del löpte ett ansvarsprogram ut under året, åtgärdsprogram för 
finnögontröst. Perioden var 2008–2017 för detta program och slutredovisades till 
Naturvårdsverket.  
 
Inom det akvatiska ÅGP-arbetet har Länsstyrelsen under 2017 tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten arrangerat en konferens i Linköping kring restaurering av sjöar 
som följdes av en nationell träff för ÅGP-handläggare. Vi utförde även inventering efter 
tjockskalig målarmussla i norra delarna av länet i samarbete med Länsstyrelsen Örebro 
och Länsstyrelsen Södermanland. Inom arbetet med åtgärdsprogrammet för 
flodpärlmussla har vi följt upp reproduktionen för de flodpärlmusslor som 
återintroducerats i Bulsjöån, Ydre kommun. Vi har även restaurerat strömsträckor i 
Lillån, Boxholm kommun, för att förbättra livsmiljön för öring som är flodpärlmusslans 
värdfisk.  
 
Bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA) 
Länsstyrelsen har förmedlat statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA). 
Under 2017 fördelades cirka 2,6 miljoner kronor till 17 projekt i sju av länets 
kommuner. Projekten berör flera miljökvalitetsmål men också de nationella 
friluftslivsmålen. Flera av årets projekt handlar om biologisk mångfald i vattenmiljöer.  
 
Vilt- och rovdjursförvaltning 
Länsstyrelsen har i samarbete med Skogsstyrelsen arrangerat ett utbildningstillfälle 
”skog & hjortvilt” för viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen har deltagit på 
Medevimässan och bland annat informerat om biologisk mångfald och klövvilt. 
Förvaltningsplanen för klövvilt har till viss del reviderats under året. Ett gemensamt 
utbildningstillfälle för samtliga besiktningsmän av rovdjursskadade tamdjur har 
genomförts inom södra rovdjursförvaltningsområdet. Rovdjursinventeringen har 
genomförts till stor del med hjälp av inventeringskameror. Information om rovdjuren 
och rovdjurspolitiken har hållits för olika sammanslutningar och på naturum Tåkern. 
 
Friluftsliv 
För att samordna friluftspolitiken i länet arrangerade Länsstyrelsen en konferens med 
temat ”Friluftsliv för alla – hur lockar vid nya grupper till fysisk aktivitet och 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

112 
 

naturupplevelser”. Konferensen lockade mer än 100 deltagare från länet. Vi har arbetat 
vidare med att aktivt vägleda kommunerna i arbetet med kommunala friluftsplaner 
genom erfarenhetsutbyte och workshops, för att stärka deras arbete med tätortsnära 
natur. Vi har också satsat på information till länets samhällskommunikatörer om 
friluftsliv för god folkhälsa, så att de kan vidareförmedla och kommunicera innehållet 
till prioriterade grupper som nyanlända och asylsökande.  
 

Regleringsbrevsuppdrag 1.24 
Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Skåne, Västra 
Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner eller 
områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte 
att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, 
vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs. I de 
fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelserna bedöma hur länge överträdelserna 
antas bestå. 

I Östergötlands län har miljökvalitetsnormerna, MKN, för PM10 (Particulate Matter 
10) överskridits i Norrköpings kommun under åren 2003–2009 och i Linköpings 
kommun 2011. Norrköpings kommun har arbetat med många åtgärder och eftersom att 
de har klarat normen alla år efter 2009 har inte något nytt åtgärdsprogram fastställts 
efter 2015. Vi redovisar därför bara åtgärder för Linköpings kommun.  
 
Linköpings kommun 
Linköpings kommun har sedan 2004 mätt partikelhalten på två platser i centrala 
staden. Först på Drottninggatan och sedan år 2010 på Hamngatan. Under 2011 
överskreds miljökvalitetsnormen för utomhusluft på Hamngatan då partikelhalten 
överskred 50 ug/m3 luft under 41 dygn (tillåtna dygn är 35). Trafiken bedömdes vara 
den avgörande orsaken till de förhöjda PM10-halterna. Efter 2011 har 
miljökvalitetsnormen för PM10 underskridits. Ett åtgärdsprogram för partiklar PM10 
enligt 5 kapitlet Miljöbalken fastställdes av Linköpings kommun i augusti 2014. 
Följande åtgärder föreslogs i programmet:  
Minska bildningen av partiklar  

• Minskad biltrafik på Hamngatan 
• Införande av ny hastighetsgräns 
• Minskad dubbdäcksanvändning 
• Halkbekämpning 

Slitstark beläggning 
Minska uppvirvling av partiklar  

• Ny städteknik 
• Dammbindning 

Kunskapsuppbyggnad  
• Fysisk planering 
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• Beteendepåverkan 
 
Flera åtgärder har genomförts under åren 2013 – 2016 och kommunens bedömning är 
att miljökvalitetsnormen inte hade klarats utan vidtagna åtgärder. 
 
Kommunen har följt upp de vidtagna åtgärderna och meddelar i en redovisning till 
Länsstyrelsen i början av januari 2018 att miljökvalitetsnormen för PM10 har klarats 
även under 2017 på Hamngatan. Mätdata är dock preliminär och kvalitetsgranskas 
först i mars 2018, i samband med rapportering till datavärden. 
 
Under 2017 har kommunen fortsatt arbetet med minskad bildning av partiklar genom 
arbete med åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Hamngatan byggdes om 2014 vilket 
resulterat i att färre fordon passerar gatan, statistik visar att antal fordon minskat med 
cirka 30 procent sedan ombyggnationen. År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en 
hastighetsplan för Linköping med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en 
säkrare och mer attraktiv stad. Hastighetsplanens genomförande har skett i etapper 
från oktober 2014 till september 2015 och är nu helt genomförd. Kommunen har även 
arbetat med informationsinsatser för att främja användningen av dubbfria vinterdäck. 
Enligt kommunens egna dubbdäcksberäkningar ligger användandet något lägre än 
genomsnittet i hela landet (58 procent jämfört med 65 procent).  
 
Under året har kommunen fortsatt arbetet med att minska uppvirvling av partiklar 
genom informationsinsatser till fastighetsägare och entreprenörer kring sopning och 
lövblåsar. Spridning av CMA-medel har fortsatt och kommunen följer utvecklingen 
inom detta område för att hitta effektiva och prisvärda medel. Samarbete finns med 
andra kommuner i detta.  
 
Inom området kunskapsuppbyggnad har kommunen gjort förändringar när det gäller 
arbetssätt inom detaljplaneringen för att på ett ännu tidigare stadium få med frågan om 
partikelhalter vid planläggning. Under året har flera kunskapshöjande kampanjer 
genomförts med syfte att minska dubbdäcksanvändningen.  
 
Sammanfattningsvis har de genomförda åtgärderna efter det att åtgärdsprogrammet 
antogs visat på goda resultat och antalet överskridanden har nära halverats sedan 
miljökvalitetsnormen överskreds 2011.   
   

Regleringsbrevsuppdrag 3.23 
Länsstyrelserna ska ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för handlingsplanerna ska tjäna som vägledning för arbetet. I 
uppdraget ingår att: 

identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön 
inklusive i tätortsnära områden, 
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redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser, 
som bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk planering, 

samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske, och 

involvera det civila samhället i arbetet. 

Målsättningen är att handlingsplanerna till stora delar ska vara etablerade 2018. Vid 
genomförande av uppdraget ska effekterna av ett förändrat klimat beaktas. Uppdraget ska 
redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) samlat den 1 oktober 2018 av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län. I denna redovisning integreras slutredovisningen från 
motsvarande uppdrag om grön infrastruktur i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 och 
2016. Utvecklingen av arbetet ska även delredovisas samlat av Länsstyrelsen i Västerbottens 
län den 1 oktober 2017 till regeringen (Miljö- och energidepartementet) samt i länsstyrelsernas 
årsredovisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för 
värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Arbete med grön infrastruktur och att ta fram en regional handlingsplan har tagit ett 
stort kliv framåt, med siktet på en färdig handlingsplan under 2018.  Vi har tagit fram 
metod och underlag för att få fram värdetrakter och värdenätverk. Detta har bland 
annat skett i samverkan med andra länsstyrelser. Samverkan mellan län och 
Naturvårdsverket har även skett i andra frågor genom att vi deltagit i nationella möten.  
Vi har tagit fram förslag till värdetrakter, värdenätverk och värdekärnor för limniska 
miljöer, gräsmarker och ädellövmiljöer. Det är dessa naturtyper som kommer att 
behandlas i handlingsplanen.  
 
Under året har också fokus legat på dialog med externa aktörer och internt på 
Länsstyrelsen. Flera möten i olika dialoggrupper och projektets referensgrupp har 
genomförts. Vi har kommunicerat med ett nyhetsbrev som har skickats till 
dialoggrupperna, referensgruppen, kommunekologerna, kontaktpersoner för grön 
infrastruktur på kommunerna samt internt. 
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Lantbruk och landsbygd 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 60*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 8,6 8,0 8,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 23,4 23,8 23,2 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  14,7 15,6 16,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 33 645 33 434 39 264 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 14,4 15,3 17,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1) 11 093 906 369 

Antal beslutade ärenden 1) 17 014 198 477 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1) 2 059 11 23 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 
1) Under 2017 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. I tabellen ingår statistik över direktstöden, betesstöd samt kompensationsstöd. För 
2015 och 2016 kunde inte ärenden om jordbrukarstöd redovisas med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

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

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd- direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd samt landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS. 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Införandet av en ny jordbrukspolitik har dragit ut på tiden och medfört 
kostnadsökningar för den del av verksamhetskostnaderna inom lantbruk och 
landsbygd, som utgörs av administrationen av Landsbygdsprogrammet och 
direktstöden. Ökad komplexitet i stödsystemet, samt behovet av hårda prioriteringar i 
Jordbruksverkets utveckling av IT-systemen har inneburit att vissa ärenden från 
tidigare år ej är avslutade. Den höga utgående ärendebalansen med avseende på 
jordbrukarstöden är till stor del orsakad av att Jordbruksverkets IT-system ännu inte är 
helt färdigbyggda. Det går i dagsläget inte att göra slututbetalningar för betesstödet, 
hantera brukarskiften och inte heller genomföra eller särredovisa återkrav av stöd. Att 
slututbetalningar 2015 inte kunnat genomföras för stöd till betesmarker syns tydligt i 
antalet öppna ärenden äldre än två år. 
 
Den statistik som för närvarande går att få fram är inte fullständig utan omfattar 
information om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, nötkreaturstöd, 
betesstöd och kompensationsstöd.  
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Trots att vissa moment har effektiviserats jämfört med tidigare hantering saknar flera 
delar fortfarande fungerande IT-stöd, vilket förlänger handläggningstiden per ärende. 
Delar av 2015, 2016 och 2017 års handläggning kommer att kunna slutföras först under 
2018 och 2019. 

Samlad bedömning av resultat 

När bättre möjlighet att följa ärenden skapats kan Länsstyrelsen visa att totala 
ärendebalansen minskat under 2017. Detta tack vare möjligheten att fatta beslut om 
slututbetalningar för de direktstöd där detta inte varit möjligt tidigare. Även för 
projekt- och företagsstöd har ärendebalansen minskat under året. För stödhanteringen 
generellt finns fortfarande stora balanser för främst miljöersättningar från tidigare år, 
samt stor balans av ärenden för projekt- och företagsstöd. Detta leder till fortsatta 
långa väntetider för sökanden innan beslut kan meddelas. Se även kommentarer och 
noter till tabell F. Uppgifterna att fatta beslut om stöd och utbetalningar av EU-stöd är 
högst prioriterade på lantbruksenheten och under 2017 har totala utbetalningsbeslut 
om närmare 865 miljoner kr fattats för landsbygden i Östergötland. Då 
handläggningstiden har varit lång och vissa utbetalningar inte kunnat genomföras 
påverkas förtroendet för administrerande myndigheter negativt. Trots stora 
utbetalningar under året märker Länsstyrelsen av detta i kontakten med kunder som 
väntar på beslut. 

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Livsmedelsstrategi 
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att implementera Östergötlands regionala 
livsmedelsstrategi tillsammans med Region Östergötland och andra deltagande 
aktörer. Fokus under 2017 har varit att besöka alla länets kommuner för att prata med 
politiker och tjänstemän om innehåll och deras roll i arbetet. Detta bedöms som viktigt 
i förankrings- och implementeringsarbetet och träffarna med enskilda kommuner har 
varit uppskattade och efterfrågade, vilket visar på ett stort intresse i hela länet.  

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 4 § 
3. Länsstyrelsens uppgifter omfattar också tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 
18 kap. 7 § ärvdabalken. Förordning (2008:1346). 

Länsstyrelsen har utövat tillsyn och resultatet 2017 är att ett föreläggande om avyttring 
har beslutats under året. 
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Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.25 
Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av EU-
stöd: 

effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

minskning av de administrativa utgifterna, 

en strävan efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som 
regelverket tillåter, och 

minskning av andel fel i stödhanteringen. 

Vid genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk samt 

avseende Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 tillsammans med Statens jordbruksverk 
delta i utarbetande av ett styrnings- och uppföljningssystem (SUSS-LB och SUSS-JBR) med 
målet att arbetet ska vara slutfört under 2017. 

Länsstyrelserna ska redovisa handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts 
inom ramen för styrnings- och uppföljningssystemet SUSS-LB och SUSS-JBR samt det 
samlade resultatet av arbetet under åren 2016 och 2017 med att upprätta åtagandeplaner för 
betesmarker och slåtterängar. 

Uppdragen om genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet finansieras av medel från anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö 
och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 

Likvärdiga målsättningar 
När det gäller effektivisering och förenkling för företag och myndigheter med koppling 
till administrationen av stöd till lantbruk och landsbygd, är det avgörande hur regelverk 
och IT-stöd utformas. Under uppbyggnaden av IT-stöd som pågått under många år har 
prioriteringar gjorts för att i första hand kunna göra utbetalningar eller fatta beslut. 
Relativt små möjligheter har funnits att göra förändringar i IT-stöden som leder till 
stora effektiviseringar eller förenklingar. I ett gemensamt arbete som Jordbruksverket 
och länsstyrelserna gjorde under hösten beskriver vi både orsaker till dagsläget med 
höga kostnader i hanteringen av stöd och komplexiteten i regelverk vilket begränsar 
möjligheten till förenkling och effektiviseringar. Det stora syftet med den gemensamma 
skrivelsen var att lyfta fram våra gemensamma behov av mer medel för att på sikt klara 
uppgifterna inom stödhanteringen. Vi konstaterade också att möjligheterna varit små 
att förändra handläggningsstödet för att åstadkomma stora effektiviseringar. 
Tillsammans ser vi efter denna genomgång av förutsättningarna heller inga stora 
möjligheter till minskade kostnader för administrationen närmaste åren utan först 
fram mot 2020. Avgörande för totala kostnaden men även förenklingsmöjligheterna 
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anser Länsstyrelsen är komplexiteten i regelverk, som också lyfts fram ännu tydligare 
som viktig fråga för kommande programperiod. 
 
Det Länsstyrelsen vill lyfta fram är vikten av samarbete och gemensam bild och 
målsättning mellan myndigheterna för att framöver kunna göra åtgärder för att 
effektivisera och förenkla. Länsstyrelserna och Jordbruksverket har flera 
samverkansforum där dessa frågor hanteras. Starkast koppling finns till de båda 
uppföljningsgrupperingarna SUSS-LB och SUSS-JBR men frågorna är uppe i flera 
andra gemensamma forum. 
 
Även i arbetet för att utbetala medel så tidigt som möjligt och att minska risken för fel i 
hanteringen, är samarbetet mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket avgörande för 
ett gott resultat. Länsstyrelserna har aktivt deltagit i arbetet i uppföljning inom SUSS 
under 2017 med utsedda länsstyrelserepresentanter. I arbetet för att minska 
felfrekvensen i stödhanteringen inom projekt- och företagsstöden har också 
länsstyrelserna deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket. 
 
Utöver det gemensamma arbete som utförs tillsammans med Jordbruksverket har 
Länsstyrelsen Östergötland också gjort åtgärder för att hitta effektiviseringar i 
vardagen. Några exempel på detta är processgenomgångar för interna flöden, ökad 
digitalisering internt, samverkan med andra länsstyrelser för att göra lika bedömningar 
med mera. Detta är viktiga delar i utvecklingen av verksamheten som bidrar till de 
likvärdiga målen, även om de inte kan få alls lika stor effekt som till exempel ett 
förenklat regelverk eller fullt utvecklad funktionalitet i IT-stödet skulle ge. 
 
Rapportering Landsbygdsprogram och Havs-och Fiskeriprogram 
Länsstyrelsen rapporterar på olika sätt till Jordbruksverket genomförandet av 
programmen. Då möjligheterna blivit bättre att ta ut statistik om stöden direkt ur 
handläggningssystemen tas de flesta uppgifter därifrån för uppföljningar i SUSS. 
 
Länsstyrelserna gemensamt har varit delaktiga i arbetet med uppföljning inom SUSS-
JBR och SUSS-LB. Dels genom att vara med och ta fram målsättningarna och sedan 
följa upp och göra åtgärder för att nå målen. Nedan beskrivs Länsstyrelsen 
Östergötlands utfall kopplat till de målsättningar som tagits fram gemensamt i SUSS-
grupperna. 
 
Målsättningar SUSS-LB 
Mål om handläggningstider nås inte för ansökan om stöd. Stora orsaken till det är den 
stora ärendebalansen vi har haft med oss sedan uppstarten av programperioden 2014, 
vilket syns tydligt inom företagsstöden där endast två procent av ärendena beslutade 
under 2017 gjorts inom målsatt handläggningstid som är 180 dagar. Summerat för 
ansökan om stöd nås målsättningen om handläggningstider i 18 procent av ärendena 
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under 2017 med en variation mellan två procent för företagsstöden till 54 procent för 
miljöinvesteringarna. 
 
Mål för handläggningstid för ansökan om utbetalning nås ej heller, men här är det 
betydligt större andel av ärendena som blivit klara inom målsatt tid. Totalt nås målet 
om 120 dagars handläggningstid för 70 procent av ärendena som beslutades under 
2017. Detta med en variation mellan 60 procent för företagsstöden och 100 procent för 
miljöinvesteringarna.  
 
Totalt har Länsstyrelsen fattat beslut om utbetalningar för 42 miljoner kr i 
landsbygdsstöd under 2017. Dessa fördelas på företagsstöd 26 miljoner kr, projektstöd 
15 miljoner kr samt miljöinvesteringar 1 miljon kr. 
 
När det gäller ansökan om stöd har Länsstyrelsen under året fattat beslut i 164 ärenden 
och därmed minskat ärendebalansen något då 148 nya ansökningar inkommit under 
året. Totalt återstår 435 ärenden att besluta om för landsbygdsstöd. 
 
För handläggning av stöd inom Havs- och fiskerifonden når inte Länsstyrelsen målen 
om handläggningstid för något ärende. Under 2017 har Länsstyrelsen dock beslutat 
samtliga 21 ärenden kopplat till programmet. 
 
Målsättningar SUSS-JBR 
Målsättningarna för utbetalning av direktstöd under 2017 nåddes inte riktigt. Totalt 
fattades utbetalningsbeslut för 92 procent av ansökningarna 2017 där målsättningen 
var 95 procent. Beloppsmässigt nåddes målet om att 95 procent skulle beslutas under 
2017. En variation mellan stödformerna finns från gårdsstödet där 95 procent av 
ärendena beslutades till stödet till unga samt förgröningsstödet där 90 procent av 
ansökningarna beslutades innan årsskiftet. 
 
Utbetalningsbeslut för tidigare ansökningsår, 2015 och 2016, har fattats om 148 
miljoner kr under året. Därav direktstöd 85 miljoner kr samt beslut om arealbaserade 
stöd ur landsbygdsprogrammet för 63 miljoner kr. Större utbetalningar kvarstår för 
vissa miljöersättningar där slututbetalningar inte kunnat genomföras. 
 
Utbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion med flera arealbaserade stöd 
ur landsbygdsprogrammet saknar fullständig statistik men en kort beskrivning kopplat 
till mål i SUSS-JBR följer. För stöd till betesmarker fattades beslut i 91 procent av 
ärendena vilket motsvarar 72 procent av beloppet. För kompensationsstödet fattades 
beslut i 76 procent av ärendena vilket motsvarar 98 procent av förväntat belopp. För 
kompensationsstödet kvarstår många avslagsbeslut att fatta vilket förklarar att andelen 
av förväntat belopp är så högt i förhållande till antalet beslutade ansökningar. 
 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

120 
 

Länsstyrelsen anser att målen i SUSS-JBR nås för direktstöden för 2017. För 
miljöersättningarna totalt kan inte bedömning göras mot uppsatta mål. För de stöd 
som inte kunnat utbetalas för åren 2015–2017 kvarstår också mycket arbete för att 
myndigheterna ska kunna säga att arbetet är klart för tidigare år. 
 
Arbete med åtagandeplaner 2016 och 2017 
Länsstyrelsen har vid utgången av 2017 klarat allt fältarbete som hör till arbetet med 
åtagandeplaner. Kvarstår gör visst efterarbete och kommunicering av 74 planer för 
ansökningar som inkommit under 2017. Under perioden 2015–2017 har Länsstyrelsen 
upprättat 1 306 + 206 + 196 = 1 708 åtagandeplaner. TA-medel som varit avsatta för 
arbete med åtagandeplaner har varit utgångspunkt för prioriteringar av arbetet och har 
bedömts vara tillräckliga för att upprätta alla åtagandeplaner med tillräckligt god 
kvalitet. 
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Fiske 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 62*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 0,8 1,0 1,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,1 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  0,4 0,6 0,8 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt  1 187 1 715 2 301 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 0,5 0,8 1,0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 227 188 201 

Antal beslutade ärenden1) 253 189 195 

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

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  330 697 442 
1) Till Årsredovisningen 2016 var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
fiske (VÄS 622) avseende åren 2015–2016. Uppgifterna är uppdaterade i Årsredovisning för år 2017, varför 2015–2016 
års värden skiljer sig åt jämfört med vad som redovisades i Årsredovisningen för år 2016. 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Den utgående balansen är mindre än den ingående, och inga ärenden äldre än två år 
saknar beslut. Detta är ett tillfredställande läge.  
 
Den högre bidragsutbetalningen 2016 beror på att verksamhetsområdet fiske fick en 
högre andel av totalanslaget på 1:12 från Havs- och vattenmyndigheten detta år. 

Samlad bedömning av resultat 

Under året har Länsstyrelsens verksamhet huvudsakligen inriktats på att sprida 
kunskap om fiskets betydelse för friluftsliv och rekreation samt vikten av att vårda 
fiskbestånden för att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske. 

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Länsstyrelsen omförordnade 74 personer vilka bevakar fisket, främst i länets 
fiskevårdsområden. Länsstyrelsen organiserar även fisketillsyn inom kustområdet med 
stöd av Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön. 
Som ett komplement till tillsynen och för att främja intresset och skyddet av de 
kustmynnande vattendragen med vandrande havsöring, har Länsstyrelsen under 2017 
genomfört möten med nätverket ”Havsöringväktarna”. Nätverket har lockat ett 50-tal 
personer som både bevakar vattendragen under havsöringens lektid och även räknar 
antalet öringar samt rapporterar observationer på bland annat sociala medier. 
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Länsstyrelsen medverkade i en fiskebilaga som utgavs av Corren Media för att sprida 
kunskap om Länsstyrelsens verksamhet inom fiske och fiskevård. 
 
Länsstyrelsen Östergötland deltar tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborgs, 
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten samt Sveriges lantbruksuniversitet aqua i projekt ReFisk, en 
översyn av gällande fiskeregler för det gemensamma kustområdet. Detta sker i syfte att 
förbättra skyddet för fiskbestånden och att värna ett framtida fiske. 
 
Länsstyrelsen har under året ansvarat för och genomfört viss fisketillsyn inom 
skärgårdsområdet. Länsstyrelsen redovisar denna verksamhet i särskild ordning till 
Havs- och vattenmyndigheten under januari månad 2018. 
 
Under året har nya informationstavlor satts upp vid länets kustmynnade 
havsöringsvattendrag, samt översatt foldern om fiskeregler även till polska.   
Länsstyrelsen informerar i olika sammanhang om möjligheterna att söka EU-stöd från 
EHFF. Detta har tyvärr inte inneburit att några ansökningar har inkommit trots att 
intressenter har kontaktat Länsstyrelsen för specifik information.  
 
Länsstyrelsernas mål inom fisket är bland annat att fördela fiskeresursen mellan olika 
kategorier fiskande, och att se till så att det näringsmässiga fisket förblir lönsamt. 
För att genomföra detta har länsstyrelserna runt Vättern inom samförvaltning Fiske, 
tagit fram en förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022. I planen har 
beståndsstatusen för alla fiskar i sjön beskrivits. I denna förvaltningsplan ingår allt 
fiske och nyttjande av sjöns fiskbestånd. 
 
Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara Vätterns unika egenart och samordna 
åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring sjön. Förbundet bevakar 
också olika intressen i och runt Vättern. Ordförande är länsrådet i Östergötlands län. 
Samförvaltning Fiske är ett utskott inom förbundet med uppdrag att bedriva vård och 
nyttjande av fisk och fiske i sjön Vättern. Verksamheten bedrivs i ett flertal olika 
arbetsgrupper. 

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Tabell 1.2: Fiske (Regleringsbrevsbilaga) 

Länsfakta 2017 2016 2015 

Antal fiskevårdsområden 88 88 88 

Antal fiskelicenser 25 25 20 

Antal personliga fiskelicenser 7 7 7 

Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 0 21 0 
Källa: Utdrag från Havs- och vattenmyndighetens licens- och fartygsregister. 
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Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske (Regleringsbrevsbilaga) 
Antalet fiskelicenser anges till 25 och är fler än antalet fiskare eftersom vissa fiskare har 
fler fartygstillstånd. 
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Folkhälsa 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 70*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,6 2,1 2,6 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  1,6 1,1 1,3 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 812 3 520 2 981 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2,5 1,6 1,3 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 33 22 31 

Antal beslutade ärenden1) 15 23 10 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 0 0 5 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 30 420 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

De ökade verksamhetskostnaderna 2017 består till viss del av det nya uppdraget inom 
brottsförebyggande arbete, samt verksamhet inom EU:s tobaksproduktdirektiv och 
rökfria skolgårdar.  
 
År 2015 hade Länsstyrelsen större bidragsutbetalningar inom bland annat projektet 
”Tänk om” samt medel till kommuner inom ”ANDT-Tillsyn”. Under 2016 var det en 
utbetalning kopplat till projektet Nationell samordning SLATT. Under 2017 har inga 
bidragsutbetalningar gjorts.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens samlade bedömning av folkhälsan i Östergötland är att 
hälsoskillnaderna är stora och det finns mycket kvar att göra innan regeringens mål om 
att de påverkbara hälsoklyftorna ska utjämnas inom en generation är uppnått. 
Länsstyrelsen ser behov av insatser från flera olika aktörer på olika nivåer och inom 
olika sektorer. Länsstyrelsen bygger bedömningen på de kartläggningar och rapporter 
som tagits fram, de tillsyner som genomförts samt den kontinuerliga dialog och kontakt 
som Länsstyrelsen har med olika aktörer i länet. 
 
Vår bedömning är att regeringens politik på ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) 
området har förts ut och arbetas aktivt med på regional och lokal nivå. Arbetet har skett 
inom ramen för länets ANDT-råd och i linje med den regionala ANDT-strategin. I år 
har Länsstyrelsen Östergötland genomfört kommundialoger tillsammans med Region 
Östergötland och Polismyndigheten i länets alla kommuner. Detta har bidragit till att 
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kommunerna har en god kunskap om den nationella och regionala strategin, samt om 
vilka insatser som behöver prioriteras de kommande åren.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Samverkan och samordning på regional nivå 
Länsstyrelsen och Region Östergötland arbetar efter en gemensam avsiktsförklaring 
om samverkan där folkhälsa är inkluderat. Mot bakgrund av avsiktsförklaringen har en 
ökad samverkan skett på ledningsnivå. Genom gemensamma insatser, eller tydlig 
ansvarsfördelning, nås en bättre resurseffektivitet, bättre förankring och 
tillvaratagande av resultat. 
 
I länet finns ett politiskt nätverk för folkhälsa samt ett tjänstemannanätverk för 
folkhälsa. I nätverket ingår Region Östergötland, länets 13 kommuner, samt flera 
representanter från Länsstyrelsen. Det gemensamma folkhälsopolitiska nätverket har 
under året tagit fram en deklaration om folkhälsa. Deklarationen är en 
avsiktsförklaring som syftar till att genomföra en gemensam satsning för en mer jämlik 
hälsa i Östergötland. Genom att delta i nätverket vill Länsstyrelsen stödja satsningen. 
 
Landshövdingen är ordförande och leder det regionala ANDT-rådet. Rådet har 
representanter på högsta ledningsnivå från Region Östergötland, Polisregion Öst och 
från fyra av länets kommuner. Rådet och den regionala ANDT-strategin ger mandat att 
arbeta med frågorna. Den arbetsgrupp och de olika nätverk som finns bidrar till att 
lokala och regionala behov tas tillvara. Samverkan och kunskap om varandras 
organisationer är viktigt och erfarenhetsutbyten sker kontinuerligt.  
 
Länsstyrelsen har under året beslutat att ta ansvar för samordningen av Östergötlands 
regionala brottsförebyggande råd. Utöver det ansvarar och deltar Länsstyrelsen i ett 
stort antal nätverk inom folkhälsoområdet i Östergötland. Till exempel ANDT-
samordning, Alkohol- och tobakstillsyn, Föräldraskapsstöd och Friluftsliv. Utöver det 
sker tvärsektoriella möten mellan olika nätverk. Till exempel så har 
tillsynshandläggarna för alkohol, tobak och e-cigaretter under året samverkat med 
miljöskyddsenheten gällande frågor som rör tobakslagens bestämmelser om rökfria 
miljöer. Samarbetet bidrar till tvärsektoriella perspektiv, ökad kunskap och 
effektivitetsvinster. 
 
Kartläggning av den regionala kontexten 
I Östergötland har vi tillsammans med våra samverkansaktörer tagit fram 
ungdomsrapporten Om mig, en nartkotikakartläggning samt mätningar av 
narkotikaspår i avloppsvatten. Rapporterna har bidragit till en större kunskap och 
intresse för frågorna. Arbetet med att kartlägga situationen i länet, i kombination med 
samverkan i olika nätverk, är värdefullt för att identifiera utvecklingsområden och 
insatser som ska prioriteras inom området. Detta har fått som effekt att olika aktörer 
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kan förbättra sina insatser inom området, allt från tillgänglighetsbegränsning till vård 
och behandling. Det har också bidragit till att identifiera viktiga målgrupper för ANDT-
arbetet, exempelvis barnmorskor, barnhälsovårdspersonal, fotbollspublik, 
gympersonal, fritidsledare och personal på HVB-hem.  
 
Kommundialoger 
Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland och Polisen genomfört 
kommundialoger i länets samtliga kommuner för att presentera den nationella och 
regionala ANDT-strategin, beskriva de insatser som sker på länsnivå och föra en dialog 
om vilka behov som finns i respektive kommun. Vid dialogerna ges också stöd för hur 
det lokala arbetet kan bedrivas på ett effektivt och samordnat sätt. 
 
Kommundialoger har skett med kommunledningar inom flera andra olika områden 
som berör folkhälsoområdet, såsom bland annat Föräldraskapsstöd, Integration, 
Livsmedel och Miljöskydd. 
 
Utvecklingen av ett brottsförebyggande arbete har startat i Östergötland 
Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och 
Jönköpings län haft ett uppstartsmöte med Polisregion Öst för en fördjupad samverkan 
inom det brottsförebyggande området. Den brottsförebyggande samordnaren har 
besökt flera av länets kommuner och andra viktiga aktörer i länet för att få en lägesbild 
inom det brottsförebyggande området. Samordnaren är sammankallande för det 
regionala brottsförebyggande nätverket Regbrå där Polismyndigheten, Linköpings 
universitet och länets samtliga kommuner ingår. I denna grupp planeras hur det 
fortsatta brottsförebyggande arbetet ska struktureras och genomföras i länet och på 
lokal nivå. Samordnaren ingår även i Länsstyrelsens planberedningsgrupp för att 
säkerställa att perspektiv rörande social hållbarhet, inkluderat det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande perspektivet, ingår i planberedningsprocessen. Internt ser vi 
över hur vi kan samverka mellan våra olika uppdrag som berör prevention. 
 
Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen 
Länsstyrelsen har arbetat med alkohol- och tobakstillsyn enligt myndighetens 
tillsynsplan. Arbetet fick planeras om under året, då nya uppdrag kring förstärkt tillsyn 
kom. Den samlade bedömningen av Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsyn visar att 
tobakstillsynen generellt har fått en mer positiv utveckling och prioritering i 
kommunerna. Tillsynen av rökfria miljöer upplevs dock som bristfällig även om den 
förbättrats något under de senaste åren. Tillsynen av kommunernas verksamhet enligt 
den nya lagen om e-cigaretter har inletts, och en plan för att genomföra de förstärkta 
uppdragen har arbetats fram.  Länsstyrelsens bedömning är att det finns en ökad 
kunskap på området men att behov av vägledning kvarstår. Bedömningen grundar sig 
på tillsynsbesök, granskning av inkomna beslut från kommunerna samt kontinuerlig 
kontakt och dialog. 
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Myndighetssamverkan för att motverka brott mot välfärdssystemet 
Under förra året identifierades svårigheter att motverka brott mot välfärdssystemet i 
restaurangbranschen. Länsstyrelsen tog initiativ till och har under året intensifierat en 
myndighetssamverkan för att motverka dessa brott i restaurangbranschen. En 
myndighetsgemensam konferens med åtta myndigheter har genomförts. Detta har lett 
till att lokala samarbeten har inletts för att motverka felaktiga utbetalningar ur 
välfärdssystemet.  
 
Vårdprocessprogram Könsstympning 
Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland tagit fram ett 
vårdprocessprogram mot könsstympning som resulterat i ett program som kommer att 
ge Region Östergötland bättre förutsättningar att upptäcka och bemöta flickor och 
kvinnor som utsatts för könsstympning.  
 
Redovisningar i särskild ordning 
Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde Folkhälsa 
utgjorts av regleringsbrevsuppdragen: 
 3.3 ”ANDT” vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i Örebro samt 
Folkhälsomyndigheten.  
3.56 ”Regional samordning inom det brottsförebyggande området” vilket redovisas i 
särskild ordning till Justitiedepartementet. 
 
Se bilaga regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
6. Länsstyrelsen ska verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås 
genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, 
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak, 

Länsstyrelsens övergripande interna arbetssätt 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är central i Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Det är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och 
medarbetare använder som stöd i planering- och uppföljningsarbetet. En särskild 
uppföljning av 5 § sker efter myndighetsdialog på både chefsmöte och myndighetens 
Råd för lika villkor.  
 
Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. 
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en metod- och verktygslåda för 
länsstyrelseinstruktionens 5 § på Länsstyrelsen Östergötlands intranät. Symboler har 
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tagits fram för att synliggöra och tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan 
kommer det finnas metodstöd, mallar, checklistor och goda exempel. På myndighetens 
enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare som stödjer både det interna 
och externa arbetet. Under 2018 planeras kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
metod- och verktygslådan. 
 
Länsledningen spelar en viktig roll för att lyfta folkhälsofrågan på agendan. 
Länsledningen och Länsstyrelsens medarbetare beaktar folkhälsofrågan inom sina 
olika verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika 
perspektiv. Länsstyrelsen deltog i länets årliga kunskapssammanträde för folkhälsa där 
ett stort fokus låg på jämlik och jämställd hälsa och folkhälsa i samhällsplanering. 
 
I vårt kommunikationsarbete sprider vi information och kunskap om folkhälsa via 
webb och sociala medier. En betydande del är vår lättillgängliga och tydliga 
information på webbsidor och genom foldrar samt skyltar underlättar vistelsen i 
naturen liksom de vandringsleder vi anlägger i många reservat.  
 
Strategier – en viktig del i det strategiska folkhälsoarbetet 
I flera regionala strategier tas ett folkhälsoperspektiv. Exempel på sådana regionala 
strategier är ANDT-strategin, jämställdhetsstrategi, livsmedelsstrategin och en strategi 
för fysisk aktivitet. 
 
Under 2017 har en regional strategi för jämställdhet tagits fram. En separat strategi för 
det sjätte delmålet, mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har också tagits fram. Båda 
strategierna lyfter tydligt fram hälsoperspektivet och de negativa konsekvenser som 
ojämställdhet och våld har på folkhälsan. 
 
Vårt arbete med den regionala och den nationella livsmedelsstrategin gynnar 
folkhälsan. Vi har arbetat med att sprida information och förankra strategin och många 
aktiviteter pågår i länet utifrån arbetsgrupperna kund och konsument, offentlig 
upphandling, konkurrenskraft och trygghet. Strategin ska bidra till att maten från 
Östergötland ska vara hållbart producerad på ett sätt som är bra både för folk- och 
djurhälsa, aspekter som blir allt viktigare. Lokal mat är trygg och producerad enligt ett 
omfattande regelverk för att förhindra restsubstanser i livsmedlen.  
 
Ökad kunskap och samverkan för ökad folkhälsa 
Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom ramen för samverkan är en viktig 
metod i Länsstyrelsens folkhälsoarbete.  
 
Länsstyrelsen genomförde tillsammans med Regionen en stor Agenda 2030 konferens i 
oktober, där ett tema var folkhälsa. Genom att arbeta med Agenda 2030 gör vi 
bedömningen att det på sikt kommer att få en positiv effekt på folkhälsan. 
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På folkhälsoområdet har ett flertal kunskapshöjande insatser genomförts med olika 
teman för olika målgrupper. Till exempel äldre och alkohol och ensamkommande barns 
hälsa. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har under året erbjudit flera utbildningstillfällen till länets 
samhälls- och hälsokommunikatörer för nyanlända kring frågor med bäring på 
folkhälsa. Teman har varit ANDT, brottsförebyggande arbete, föräldraskapsstöd, 
jämställdhet, heder och könsstympning. Detta ser vi som en viktig insats för att 
förbättra målgruppen nyanländas hälsa.  
 
Under MÖTA-dagarna i slutet av november medverkade tillsynshandläggarna i 
cafébordsverksamhet samt anordnade ett seminarium rörande tillsyn av rökfria 
skolgårdar. Samarbetet kommer att fortsätta med miljö- och hälsoskyddsinspektörerna 
i länet, bland annat genom att aktuell information som rör rökfria miljöer/tobak 
löpande kommer publiceras på den gemensamma samverkansyta som finns för 
målgruppen.   
 
Länsveterinärenheten har deltagit i konferenser och informerat om antibiotikaresistens 
för flera målgrupper, till exempel EU-nätverk, Region Östergötland och internt. 
 
Folkhälsa i rapporter, kartläggningar, remissvar och yttranden 
Varje år tar vi fram flera rapporter och kartläggningar för att belysa folkhälsofrågorna 
ur olika perspektiv. Exempel är ungdomsenkäten som resulterar i rapporten ”OM mig”. 
Narkotikakartläggningen och en rapport om mätningar av narkotikaspår i 
avloppsvatten är andra exempel på rapporter. 
 
Inom integrationsuppdraget finns en regional överenskommelse med olika 
målområden varav hälsa är ett. En länsrapport, som omfattar alla målområden, har 
tagits fram. Länsrapporten har presenterats för Integrationsrådet, i vilket samtliga 
kommuner, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är 
representerade. Rådet leds av landshövdingen. Rapporten är ett viktigt underlag för 
arbetet med insatser och prioritering av dessa.  
 
Länsstyrelsen deltar varje år i arbetet med den regionala miljöhälsorapporten.  
 
Att belysa folkhälsoperspektivet i remissvar och yttranden är ett annat sätt att 
säkerställa att folkhälsoperspektivet inte glöms bort i olika frågor. Vi har lagt stort 
fokus på två viktiga remisser inom ramen för folkhälsa i år, dels SOU 2017:4 För en god 
och jämlik hälsa- En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, dels SOU 2017:47 
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, där flera av myndighetens enheter 
deltog, vilket ledde till ett svar som vägde samman flera komplexa perspektiv. 
Andra yttranden där folkhälsoperspektivet uppmärksammas är 
klimatanpassningsarbetet och yttranden kring översiktsplaner och detaljplaner. 
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Folkhälsa och tillsyn 
Tillsyn är en viktig metod i Länsstyrelsens folkhälsoarbete. Genom tillsyn bidrar 
Länsstyrelsen Östergötland till att säkerställa att lagar och regler efterlevs. 
 
Alkohol- och tobakstillsyn är en viktig del av Länsstyrelsens arbete. Den påverkar både 
tillgången och marknadsföring av alkohol- och tobaksprodukter. 
 
Folkhälsa beaktas som en del i klimatanpassningsarbetet vid dialog med kommunerna 
och vid uppföljnings- och tillsynsbesök. Påverkan på folkhälsan tas upp i 
tillståndsprövning och åtgärder krävs med hänsyn till detta avseende exempelvis buller, 
organiska lösningsmedel och aerosoler. I vissa prövningar skickas remiss till Arbets- 
och miljömedicin. I lokaliseringsbedömning ingår ett hälsoperspektiv.  
 
Frågor med koppling till miljömålen Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö har 
uppmärksammats fortlöpande i planhanteringen, eftersom det berör områden som 
omfattas av vår tillsyn. 
 
En av länsveterinärens viktigaste arbetsuppgifter är veterinär folkhälsa. Det innefattar 
kunskapsspridning och information inom tillsyn av veterinärer i länet och 
läkemedelsanvändning till djur för att minska spridning av antibiotikaresistenta 
bakterier i samhället. Tillsyn inom hygien, djurhälsa och livsmedel bidrar till friskare 
djur och därigenom säkra livsmedel och friska människor. Friska djur behöver inte 
antibiotika och god djurvälfärd främjar djurs hälsa och därigenom människors.  
 
Folkhälsa i handläggningen  
I Länsstyrelsens handläggning har myndigheten möjlighet att påverka folkhälsan i en 
positiv riktning. Ett exempel på detta är inom ramen för planberedningen. Vid 
hantering av detaljplaner beaktas folkhälsoperspektivet genom att vi bland annat 
bidrar till att hänsyn tas till sociala värden samt att närnatur och tätortsnära 
naturområden sparas, utvecklas eller tillskapas.  
 
Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer om bullervärden följs vid handläggningen av 
våra ärenden. Viltförvaltningen arbetar för att jakten i sig ska anses som en positiv 
faktor för folkhälsan. Vi handlägger miljöbalksärenden i enlighet med de riktlinjer som 
finns, och övriga ärenden enligt den rättsliga reglering som vi har att följa i vårt 
handläggningsarbete. Vi fastställer vattenskyddsområden för att skydda dricksvatten 
med mera. 
 
Arbetet med att sanera förorenade områden har ett uttalat hälsoperspektiv och så har 
även hela miljömålsarbetet, i synnerhet luft, vatten och giftfri miljö. Inom 
miljöövervakningen arbetar vi med miljögifter i yt- och grundvatten och med att 
kommunicera resultat. Syftet är att minska mängderna av farliga ämnen som finns i 
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mark, grundvatten och ytvatten. Vi har en intern tvärsektoriell arbetsgrupp kopplad till 
hälsoaspekter avseende PFAS. I vårt arbete kommer vi att använda oss av en checklista 
för att vara säkra på att folkhälsoperspektivet beaktas både direkt och indirekt i de 
aktiviteter vi deltar i och i de beslut vi tar.  
 
I handläggning av projekt tar Länsstyrelsen möjligheten, där det är lämpligt, att göra 
prioriteringar som har positiva effekter på hälsan. Projekt inom tidiga insatser under 
asyltiden är ett exempel på detta. 
 
Folkhälsan beaktats inom Länsstyrelsen Östergötlands arbete 
Folkhälsan påverkas av många faktorer på olika nivåer. Länsstyrelsen arbetar med 
folkhälsa på flera av dessa nivåer och inom en rad områden till exempel regional 
tillväxt, samhällsplanering, krishantering, miljöskydd, naturvård, länsveterinär och 
social hållbarhet. Vårt samlade arbete har därför goda möjligheter att bidra till en 
bättre folkhälsa i Östergötlands län. Nedan följer några exempel på områden där vi 
verkar för att bidra till de nationella folkhälsomålen: 
 
Länsstyrelsen bidrar till folkhälsa i arbetet med att tillgängliggöra naturum Tåkern och 
länens naturreservat. Skyddade områden möjliggör för människor att komma ut i natur 
med höga värden även i framtiden. Att ha nära tillgång till natur kan ha stor 
psykosocial effekt. En god bebyggd miljö, levande skogar, frisk luft, giftfri miljö och 
fysisk aktivitet är andra exempel. 
 
Hävd och skyltning av flera fornvårdsobjekt och kulturreservat har skett under året 
vilket bidrar till människors möjligheter att röra sig i skog och mark samt ta del av 
historiskt viktiga platser. Effekterna förväntas vara positiva för folkhälsan fysiskt och 
mentalt.  
 
I arbetet med krishantering har vi arbetat preventivt med att förebygga olyckor, där 
folkhälsa är en viktig aspekt.  
 
Inte minst arbetar Länsstyrelsen med att vara ett föredöme som arbetsgivare. 
Länsstyrelsen Östergötland är en rökfri arbetsplats. Länsstyrelsen har, liksom 
regeringen, ställt sig bakom uppropet Tobacco Endgame. Målet är både att förbättra 
folkhälsan inom organisationen men även att Länsstyrelsen framstår som mer 
trovärdig i sitt externa ANDT-arbete då den egna organisationen föregår med gott 
exempel. I samband med genomförandet erbjöds hjälp till avvänjning. Vid 
representation och middagar på slottet erbjuds alltid alkoholfria alternativ. Vi tar också 
emot praktikanter och deltagare i olika arbetsmarknadsprogram från 
Arbetsförmedlingen. 
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Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa 
(Regleringsbrevsbilaga) 

Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 

 

Totala kostnader (exkl. OH1) 4 278 3,5 
varav Allmänt och övergripande inom folkhälsa (700) 606 0,7 
varav Fördelning av statsbidrag (704) 0 0,0 
varav Alkohol- och tobaksärenden (705) 1 257 1,1 
varav Alkoholärenden (7051 - 7053) 421 0,6 
varav Tobaksärenden (7054 - 7056) 836 0,5 

Totala kostnader (inkl. OH1) 5 812  
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret (2017). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
Folkhälsa (Regleringsbrevsbilaga) 
Den totala verksamhetskostnaden och årsarbetskrafter har ökat från föregående år till 
följd av exempelvis det nya uppdraget inom brottsförebyggande arbete, samt 
verksamhet inom EU:s tobaksproduktdirektiv och rökfria skolgårdar.   
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Jämställdhet 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 80*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 1,6 3,4 2,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 6,9 8,9 7,1 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  3,9 6,0 4,9 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 15 640 17 788 19 440 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 6,7 8,1 8,5 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 32 44 93 

Antal beslutade ärenden1) 41 38 75 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 1 4 14 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  3 405 3 453 3 844 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns behov av ett fortsatt arbete på 
området jämställdhet innan kvinnor och män har samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Länsstyrelsen har genomfört en genomlysning i länet 2014 – 2016 utifrån 
de sex jämställdhetspolitiska delmålen. Denna låg till grund för Länsstyrelsens uppdrag 
att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018 – 2020, som har 
genomförts. Parallellt har en strategi för det sjätte delmålet tagits fram. Arbetet med 
strategierna har bidragit till ökad kunskap om de jämställdhetspolitiska målen, både 
internt och hos länets kommuner. De har också skapat en helhetssyn och långsiktighet 
samt en bättre beredskap för hur länet ska arbeta vidare. Bland annat har 
Länsledningen tagit initiativ till att starta ett jämställdhetsråd i länet. Vi ser också att 
arbetet har gett en ökad efterfrågan på utbildningar och andra insatser. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands samlade bedömning är att kunskap och insatser kring 
hedersrelaterat våld och förtryck ökar. Arbetet med bland annat nationella 
stödtelefonen och våra utbildningsinsatser har bidragit dels till att yrkesverksamma fått 
råd i enskilda ärenden, vilket i sin tur lett till att utsatta har fått hjälp och stöd, dels till 
att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland yrkesverksamma i hela 
landet. Vi ser en effekt av att vårt arbete med att synliggöra och ge kunskap ökar 
behovet av ytterligare kunskap och fördjupning. Bedömningen bygger på antal 
inkomna samtal till den nationella stödtelefonen samt den dialog som Länsstyrelsen 
har med kommuner, myndigheter och idéburna organisationer i landet. 
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Andra väsentliga prestationer och resultat 
Samverkan och samordning på regional nivå 
Länsstyrelsen och Region Östergötland arbetar efter en gemensam avsiktsförklaring 
om samverkan där jämställdhet är inkluderat. Mot bakgrund av avsiktsförklaringen har 
en ökad samverkan skett på ledningsnivå. Genom gemensamma insatser, eller tydlig 
ansvarsfördelning, nås en bättre resurseffektivitet, bättre förankring och 
tillvaratagande av resultat. 
 
I länet finns ett nätverk för jämställdhet där länets alla kommuner samt Region 
Östergötland ingår. Kring sjätte delmålet finns ett kvinnofridsnätverk samt särskilt 
specialiserade nätverk kring hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel. 
 
I länet finns ett myndighetsnätverk , där frågor som berör jämställdhet och mänskliga 
rättigheter avhandlas. Länsstyrelsen har bidragit till JiM (Jämställdhetsintegrering i 
statliga myndigheter) för myndigheter med verksamhet i Östergötland genom tre 
utbildningstillfällen som nådde 30 kvinnor och 80 män. 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med Östsvenska handelskammaren fortsatt utveckla ett 
nätverk tillsammans med näringslivet i länet, Diversity Charter. Inom ramen för 
nätverket arbetar vi med alla diskrimineringsgrunder. För idéburna sektorn finns ett 
nätverk som fokuserar på sjätte delmålet.  
 
De olika nätverk som finns bidrar till att lokala och regionala behov synliggörs och tas 
om hand. Samverkan och kunskap om varandras organisationer är viktigt och 
erfarenhetsutbyten sker kontinuerligt. 
 
Kartläggning av den regionala kontexten 
Länsstyrelsen har tagit fram rapporten ”Det (o)synliga våldet – en fråga för hela 
kommunen?” Den har bidragit med en väsentlig kunskapsgrund för länet och för 
Länsstyrelsens fortsatta arbete inom området. 
 
Rapporterna har bidragit till en större kunskap och intresse för frågorna. Arbetet med 
att kartlägga situationen i länet, i kombination med samverkan i olika nätverk, är 
värdefullt för att identifiera utvecklingsområden och insatser som ska prioriteras inom 
området.  
 
Vårdprocessprogram mot könsstympning 
Länsstyrelsens systematiska arbete med att ta fram ett vårdprocessprogram 
tillsammans med Region Östergötland mot könsstympning har bidragit till en ökad 
samverkan, samt resulterat i ett program som Regionen kan arbeta vidare med för att 
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upptäcka utsatthet och erbjuda vård. Arbetet har även uppmärksammats utanför 
Östergötland. 
 
Stödmaterial till skolor i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck 
Mognad och livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan kan arbeta främjande 
och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja 
jämställdhet. De lektioner eller ämnespass som Mognad och livsutrymme innehåller, 
kan med fördel ämnesintegreras i ordinarie skolämnen. Innehållet i undervisningen 
baseras på grundläggande värden som vårt samhälle är byggt på och med skolans 
uppdrag och värdegrund som utgångspunkt. Materialet har under året implementerats 
i skolor för nyanlända, i årskurs 7–9 i Norrköpings- och Motala kommun. Materialet 
har även efterfrågats av kommuner utanför Östergötland. 
 
Nationellt uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck 
Vi vill särskilt lyfta fram Länsstyrelsens nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld 
och förtryck. Centrala delar i arbetet under året har bland annat varit den nationella 
stödtelefonen, ett stort antal utbildningar och föreläsningar som genomförts samt de 
nätverk som vi ansvarar för. Kunskapen på området växer och både yrkesverksamma 
och indirekt utsatta får stöd och hjälp. Ytterligare ett resultat är att vi tack vare våra 
nätverk med länsstyrelserna och myndighetsnätverket Gift mot sin vilja även har 
bidragit till att samarbetet myndigheter emellan har fortsatt att utvecklas. Vi bedömer 
också att vi bidragit till att generellt uppmärksamma frågan om hedersrelaterat våld 
med tanke på att vårt arbete under året lyfts i olika media.  
 
Under 2017 arrangerade Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av och i samarbete 
med Socialdepartementet två konferenser i Rosenbad på temat Nationell samling mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringens nya satsning för att förebygga och 
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck presenterades, samt pågående arbete inom 
myndigheter. Fokus lades särskilt på arbetet mot barnäktenskap och barn som förs ut 
ur Sverige. Bland andra medverkade flera ministrar och företrädare för nationella 
myndigheter.  
 
Redovisningar i särskild ordning 
Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde jämställdhet 
utgjorts av regleringsbrevsuppdragen: 
 3.34 ”Jämställdhet: motverka hedersrelaterat våld och förtryck” vilket redovisas i särskild 
ordning till Socialdepartementet.  
3.35 ”Jämställdhet: arbete mot prostitution, människohandel, skydd och stöd för kvinnor, 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” vilket redovisas i särskild ordning till 
Socialdepartementet. 
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Länsstyrelsen har även lämnat in en jämställdhetsstrategi till Socialdepartementet enligt 
uppdrag med dnr. S2016/07873JÄM. 
 
Se bilaga regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
1. Länsstyrelsen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, 
analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 

Länsstyrelsens övergripande interna arbetssätt 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är central i Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Det är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och 
medarbetare använder som stöd i planering- och uppföljningsarbetet. En särskild 
uppföljning av 5 § sker efter myndighetsdialog på både chefsmöte och myndighetens 
Råd för lika villkor.  
 
Myndigheten har ett Råd för lika villkor. Rådet leds av länsrådet och består av 
ansvariga chefer från social hållbarhet, länsledningens kansli inklusive 
kommunikation, servicefunktionen samt HR-funktionen. Arbetet bereds av 
myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnare för mänskliga rättigheter. 
Syftet med Länsstyrelsens Råd för lika villkor är att ansvara för och besluta om åtgärder 
rörande jämställdhet och mänskliga rättigheter.  
 
Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. 
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en metod- och verktygslåda för 
länsstyrelseinstruktionens 5 § på Länsstyrelsen Östergötlands intranät. Symboler har 
tagits fram för att synliggöra och tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan 
kommer det finnas metodstöd, mallar, checklistor och goda exempel. På myndighetens 
enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare, som stödjer både det interna 
och externa arbetet. Under 2018 planeras kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
metod- och verktygslådan. 
 
Länsledningen spelar en viktig roll för att lyfta upp jämställdhetsfrågan på agendan. 
Länsledningen och Länsstyrelsens medarbetare lyfter jämställdhetsfrågan inom sina 
olika verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika 
perspektiv. Vi har medvetet reflekterat över könsfördelningen vid inbjudningar till 
aktiviteter på slottet. Vid inbjudningar är könsfördelningen en faktor vi tar hänsyn till, 
det gäller även föreläsare till seminarier. 
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I vårt kommunikationsarbete sprider vi information och kunskap om jämställdhet via 
webb och sociala medier.  
 
Vår servicefunktion har i år ändrat toalettskyltningen till könsneutral. 
 
Strategier – en viktig del i det strategiska jämställdhetsarbetet 
Under 2017 har en regional strategi för jämställdhet tagits fram. Dokumentet är 
centralt för Länsstyrelsens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen 
har även tagit fram en separat strategi för det sjätte delmålet, att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Båda strategierna har tagits fram med stöd av kommunernas och 
andra aktörers tjänstemän. Strategierna har förankrats i olika forum, bland annat 
landshövdingens nätverk för kommunstyrelseordförande. 
 
Under året har en ny likabehandlingsplan tagits fram. I arbetet har 
jämställdhetsarbetet varit centralt och HR-funktionen och myndighetens 
jämställdhetsutvecklare har samarbetat kring detta. I flera regionala strategier beaktas 
ett folkhälsoperspektiv. Exempel på sådana regionala strategier är ANDT-strategin, 
jämställdhetsstrategin, livsmedelsstrategin och strategin för fysisk aktivitet. 
 
Effekterna av den regionala och den nationella livsmedelsstrategin gynnar folkhälsan. 
Vi har arbetat med att sprida information och förankra den regionala strategin. Många 
aktiviteter pågår i länet utifrån arbetsgrupperna kund och konsument, offentlig 
upphandling, konkurrenskraft och trygghet. Strategin ska bidra till att maten från 
Östergötland ska vara hållbart producerad, på ett sätt som är bra både för folk- och 
djurhälsa. Lokal mat är trygg och producerad enligt ett omfattande regelverk för att 
förhindra restsubstanser i livsmedlen.  
 
Jämställdhet och tillsyn 
Vi arbetar för en jämställd tillsyn. Perspektivet har beaktats vid tillsyn och uppföljning i 
kommunerna avseende lagen om skydd mot olyckor samt lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Vid exempelvis tillsyn av resultatet av kommunernas förebyggande arbete avseende 
suicid, samt vid tillsättande av olika arbetsgrupper inom Samverkan Östergötland har 
jämställdhetsperspektiv ingått.  
 
I tillsynsarbetet strävar vi efter en jämställt bemötande. Vi ska analysera eventuella 
skillnader baserat på kön. Där vi ser skillnader ska vi använda resultaten som grund 
och hävstång i verksamhetsutveckling. 
 
Jämställdhet i handläggning 
Vi har ett jämställdhetsperspektiv när vi förordnar personer inom våra olika 
ärendegrupper, även om vi i första hand ser till kompetens och lämplighet. Vi har 
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handlagt våra ärenden i enlighet med de regelverk som gäller för respektive 
ärendegrupp. I våra förordnandeärenden (förordnande av till exempel Notarius 
Publicus, begravningsombud och vigselförrättare) har vi sett till kompetens och 
lämplighet och därvid tagit hänsyn till betydelsen av att olika grupper i samhället, 
baserat på till exempel genus eller trosuppfattning, finns representerade inom de olika 
förordnandegrupperna. 
 
I våra kontakter med exempelvis lantbruksföretag och markägare vänder vi oss och 
adresserar till alla ägare eller boende. 
 
Vid bedömning av om en anläggning ska förklaras för byggnadsminne och vid 
tillståndsprövning vid ändring av byggnadsminnen har vi med genus- och 
inkluderingsperspektiv i processen. 
 
Inom ramen för vårt uppdrag att betala ut stödersättning till lantbrukare ska 
utbetalningar ske enligt likabehandlingsprincipen i hela landet. Vi hanterar därför alla 
stödsökare som anonyma och könsneutrala i våra digitala system. 
 
I vårt uppdrag med genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 och 
beviljandet av landsbygdsstöd till boende på landsbygden följer vi Statens 
jordbruksverks riktlinjer. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är ”smart och 
hållbar tillväxt för alla!” I begreppet ingår miljö, ekonomisk och socialt tillväxt – att 
kvinnor och män har lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom 
lantbruket samt bo och verka på landsbygden.  
 
Kopplat till våra projekt vill vi främja ett jämställdhetsperspektiv. Det gör vi genom att 
använda det som en prioritering i utlysning, som en del i projektansökan och 
bedömningskriterierna. Exempel finns bland annat inom regional tillväxt och 
integration. 
 
Hur jämställdhet beaktats inom Länsstyrelsen Östergötlands arbete 
På myndigheten har bildspråket som används analyserats. Exempel på detta är bilder 
till rekryteringsannonser men även i olika informations- och utbildningssammanhang. 
I samband med information om klarspråk, har vi till exempel diskuterat och synliggjort 
problem med att det ofta förekommer män på bilder från lantbruket. Med en ökad 
medvetenhet om detta arbetar vi för att presentera bilder från lantbruket med ett 
jämställdhetsfokus. 
 
I vårt rekryteringsarbete är målet att uppnå 40/60 i fördelning mellan könen. För att 
uppnå detta arbetar vi med att anpassa våra annonser, samt hur vi kan utforma dessa 
för att vara mer inkluderande. Vi undersöker lämpliga rekryteringskanaler samt arbetar 
med kompetensbaserad rekrytering för att undvika diskriminering. 
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I det interna HR-arbetet genomför vi lönekartläggning för att uppmärksamma och 
åtgärda osakliga löneskillnader mellan könen. Om löneskillnader upptäcks finns en 
handlingsplan för att åtgärda detta. 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 

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

Länsstyrelsen analyserar och presenterar individbaserad statistik med kön som 
indelningsgrund. Detta sker på olika sätt. En del genomförs löpande som en del i den 
löpande verksamhetsuppföljningen, annan statistik tas fram för särskilda analyser, 
strategier och rapporter. 
 
Inom ramen för myndighetens HR-funktion tas stora delar av myndighetens statistik 
fram uppdelat på kön och analyseras årligen. 
 
Vid inbjudningar till slottet är könsfördelningen en faktor vi alltid tar hänsyn till, det 
gäller även föreläsare till seminarier. Andelen inbjudna/deltagande, män/kvinnor vid 
aktiviteter på slottet var 65/35 procent. 
 
På våra olika utbildningar och seminarier analyseras vid olika tillfällen föreläsare och 
deltagarlistor. Ett av de största evenemangen under året var en Agenda 2030 konferens 
och där konstaterades att en övervägande del av deltagare var kvinnor. 
 
Vår länsrapport inom integration där det presenteras könsuppdelad statistik visar på 
att ett jämt antal män och kvinnor deltar i SFI men att män i större grad deltar i 
arbetsmarknadsutbildningar hos Arbetsförmedlingen. 
 
På kulturmiljöområdet mäts statistik av besökarna på genomförda guidningar av 
kulturhistoriska platser: Där är könsfördelningen mycket jämn. Av besökarna är 49,6 
procent män och 48,7 procent kvinnor samt 1,7 procent barn. Den uppföljning som 
görs i samband med mätningar av Länsstyrelsens natur- och kulturmiljöguidningar 
rörande könsfördelning styrker ovan nämnda siffror. Vidare är det Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktions uppfattning att siffrorna representerar situationen generellt i våra 
kontakter med allmänheten. 
 
Analys av målgrupper 
Inom ekonomi finns kontakter med andra samverkansorganisationer, såsom bank, 
Statens servicecenter, LST EA (länsstyrelsernas ekonomiadministration) och LST SLS 
(länsstyrelsernas löneservice). Majoriteten av dessa kontakter består av kvinnor. 
Inom lönegaranti består konkursförvaltarna av både kvinnor och män. Majoriteten av 
dessa är dock män. Vi kan ej påverka detta då de utses av tingsrätten. Vi rapporterar 
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könsuppdelad statistik till Arbetsmarknadsdepartementet. Fler män än kvinnor får 
lönegaranti, vi bedömer fördelningen till 90/10. 
 
Målgrupper för vårt HR-arbete är intern personal och potentiella framtida 
medarbetare. I dagsläget är fördelningen av våra medarbetare 70 procent kvinnor och 
30 procent män. Vid rekrytering är sökandeunderlaget i stort sett 60–40 men de vi 
kallar på intervju utifrån förtjänst och skicklighet, har främst varit kvinnor. Med hjälp 
av statistik från vårt rekryteringsverktyg gör vi analyser gällande andel sökande 
fördelat på kön. Detta för att kunna anpassa annonsutformning och vilka kanaler vi ska 
använda för att uppnå målet på 40/60. När statistik tas fram inom HR-funktionen, 
exempelvis sjuktal, är denna könsuppdelad. Detsamma gäller arbetsvärdering och 
lönekartläggning. Uppföljning av sökande till våra tjänster via Offentliga Jobb 
analyseras avseende kön. Med hjälp av LISA-verktyget har vi tillgång till statistik 
gällande könsfördelning inom Länsstyrelsen.  
 
Inom ramen för vår ärendeverksamhet inom området övrig förvaltning kan konstateras 
att inom ärendegrupper såsom exempelvis överförmyndare finns en ganska jämn 
fördelning mellan män och kvinnor. Män dominerar inom bevakningsföretag, bilskrot, 
älgjaktområden och organisationer inom viltförvaltningen. 
 
Inom planfrågor och kulturmiljö är kommunala tjänstemän den primära målgruppen, 
där är fördelningen 50–50. Inom krisberedskap är Försvarsmakten och 
Räddningstjänsten målgrupper där en stor majoritet är män.  
 
Målgrupperna inom lantbruksverksamheterna är främst lantbrukare, 
landsbygdsföretag och andra aktörer på landsbygden. Officiella och inofficiella 
mötesforum med branschen förekommer och då utgår vi från kompetens och vilken roll 
de deltagande har inom respektive organisation när vi väljer vem som ska delta. 
Länsveterinärverksamhetens målgrupp är djurhållare, såväl privatpersoner som 
företagare, djurhälsopersonal, livsmedelsinspektörer, kommuner, lantbrukare och 
allmänheten (information vid epizootier och zoonoser). Uppfattningen är att 
lantbrukare ofta är män och hästföretagare är kvinnor. Bland djurhälsopersonal ses en 
kvinnodominans, så även för livsmedelsinspektörer. Vi redovisar fördelningen mellan 
män och kvinnor bland verksamma veterinärer i länet i årsredovisningen. I övrigt har 
länsveterinär inte inhämtat någon könsfördelad statistik, men noterar alltid 
kvinnodominans på möten med veterinärer och livsmedelsinspektörer i länet. 
 
Miljöskyddsverksamheten konstaterar att vad gäller företag är det fortfarande en 
manlig övervikt men fler och fler kvinnor kommer in. I vattenråden är det en manlig 
dominans medan inom offentlig sektor en dominans av kvinnor. Det märks bland 
annat i analyser av evenemang som Agenda 2030, Incitament för energieffektivisering 
och MÖTA Inspektörsträff som vi anordnat. Vid dessa evenemang var övervägande 
andelen deltagare kvinnor. 
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Inom naturvårdsverksamheten samlar vi i viss mån in könsuppdelad statistik vid 
naturguidningar. Statistiken haltar dock då vi inte får informationen uppdelad på kön 
från samtliga kommuner.  

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Tabell 6.1: Jämställdhet (Regleringsbrevsbilaga) 

Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2017 2016 2015 

Verksamhetskostnader inkl. OH1 (tkr) 15 640 17 788 19 124 
varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 1 849 -1 166 2) -1 618 

varav övrig finansiering (tkr) 13 791 18 954 20 742 

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 6,7 8,1 8,5 

Verksamhetsintäkter 5 853 14 136 16 454 
1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).  
2) Korrigering av tabellvärdet för ramanslag 5:1 avseende 2016 har gjorts för att vara jämförbar med övriga år. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet (Regleringsbrevsbilaga) 
Verksamhetsintäkter 2017 påverkas av att medel istället fördelades direkt till 
Länsstyrelsen via anslag. Genom tidigare stor andel övrig finansering, som nu 2017 har 
minskat, har uttag av overhead tidigare år gett positivt utfall mot ramanslag 5:1.   
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Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 81* och 82*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,5 1,2 0,8 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  0,7 0,7 0,4 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 1 859 1 681 964 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 0,8 0,8 0,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 6 4 7 

Antal beslutade ärenden1) 5 5 2 

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

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  3 024 4 808 514 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Bidragsutbetalningen 2016 är avsevärt högre på grund av att en bidragsmottagare 
inkom med rekvisition så sent under 2015 att utbetalningen skedde under 2016. 
Bidragsutbetalningarna för 2015 och 2016 borde således varit jämnare fördelade 
mellan åren. Under 2017 har bidragsutbetalningarna kommit i vanlig ordning. 
Utbetalningarna avser Personligt ombud. Förändring beror på att ombudens 
omfattning har förändrats. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen Östergötland har arbetat både internt och externt med att integrera 
mänskliga rättigheter i vår verksamhet samt utvecklat vårt stöd till kommuner och 
andra aktörer i detta arbete. Vårt arbete har höjt kunskapen internt, särskilt kring 
diskriminering och nationella minoriteter. Den ökade kunskapen leder till en större 
förståelse kring hur man konkret kan arbeta med frågorna men också till bättre 
analyser. När vi stärker vårt interna arbete med integrering av mänskliga rättigheter i 
alla våra verksamheter kommer det att få effekt hos externa samarbetsaktörer och våra 
invånare i Östergötland. 

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Samverkan och samordning på regional nivå 
Länsstyrelsen och Region Östergötland arbetar efter en gemensam avsiktsförklaring 
om samverkan där mänskliga rättigheter är inkluderade. Mot bakgrund av 
avsiktsförklaringen har en ökad samverkan skett på ledningsnivå. Genom 
gemensamma insatser, eller tydlig ansvarsfördelning, nås en bättre resurseffektivitet, 
bättre förankring och tillvaratagande av resultat. 
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I länet finns ett nätverk för mänskliga rättigheter där länets myndigheter och 
kommuner samt Region Östergötland erbjuds att delta. Länsstyrelsen har tillsammans 
med Östsvenska handelskammaren fortsatt uppbyggnaden av ett nätverk tillsammans 
med näringslivet i länet, Diversity Charter. Inom ramen för nätverket arbetar vi med 
alla diskrimineringsgrunder.  
 
Länsstyrelsen bjuder in den idéburna sektorn till flera av sina nätverk för att bättre 
tillvarata olika målgruppers behov. Vi deltar och bidrar även i idéburna organisationers 
egna nätverk. Ett exempel är BRIS där vi deltagit utifrån våra olika uppdrag men även 
föreläst om ANDT. 
 
De olika nätverk som finns bidrar till att lokala och regionala behov tas tillvara. 
Samverkan och kunskap om varandras organisationer är viktigt och erfarenhetsutbyten 
sker kontinuerligt. 
 
Kommundialoger 
Inom ramen för föräldraskapsstöd har Länsstyrelsen, i Linköpings kommun, provat en 
modell för kommunbesök. Kommunbesöket visade bred uppslutning och synliggjorde 
att föräldraskapsstöd är ett arbete som går över flera förvaltningsgränser. 
 
MR-dagarna i Linköping 2019 
Länsstyrelsen har varit ett stöd till Linköpings kommun i deras ansökan för att 
arrangera MR-dagarna 2019. Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Region 
Östergötland och Svenska kyrkan deltog tillsammans på MR-dagarna 2017 i Jönköping. 
Vi kommer även att delta tillsammans i MR-dagarna i Stockholm 2018. Målet är att 
bygga på så mycket kunskap som möjligt för att arrangera riktigt bra och givande dagar 
med Linköping som värdkommun 2019. 
 
Personligt ombud  
Länsstyrelsen har fortsatt att administrera och stödja verksamheten med personliga 
ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Östergötlands län finns cirka 
elva ombud som delfinansierats genom de statsbidrag som Länsstyrelsen fördelat till 
kommunerna under 2017. Kommunernas redovisningar för 2016 och ansökningar för 
2017 har inkommit och bedömts. Sju kommuner i länet saknar, trots kontakter, 
fortfarande ombud. För att lyfta upp frågan i dessa kommuner bjöd landshövdingen in 
till ett möte där Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting samt Borås 
kommun deltog och berättade om verksamheten personligt ombud ur olika perspektiv. 
Resultatet blev ett uppföljningsmöte i östra länsdelen för att diskutera hur en 
verksamhet med personligt ombud kan påbörjas. 
 
Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde Mänskliga 
rättigheter utgjorts av regleringsbrevsuppdragen:  
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 3.53 ”Föräldraskapstöd: stöd till föräldrar i tonåren” vilket redovisas i särskild ordning 
till Socialdepartementet.  
 
Se bilaga regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen. 
 
En redovisning av arbetet med nationella minoriteter med dnr 810-11278-17 har 
lämnats till Länsstyrelsen i Stockholm den 15 november 2017. 
 
Enligt Förordning (2013:522) kommer Länsstyrelsen Östergötland redovisa 
verksamheten med Personligt ombud till Socialstyrelsen senast den 1 mars. 

Länsstyrelseinstruktion 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
3. Länsstyrelsen ska vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera 
konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa, 

Länsstyrelsens övergripande interna arbetssätt 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är central i Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Det är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och 
medarbetare använder som stöd i planerings- och uppföljningsarbetet. En särskild 
uppföljning av 5 § sker efter myndighetsdialog på både chefsmöte och myndighetens 
Råd för lika villkor.  
 
Myndighetens chefer är viktiga i arbetet med barnperspektivet. Av vår arbetsordning (7 
§) framgår bland annat att enhetschefen ansvarar för att jämställdhets- och 
barnkonsekvensanalyser används som beslutsunderlag i verksamheten i de fall det är 
relevant. På enheten för social hållbarhet finns en samordnare för mänskliga 
rättigheter som stöder enheterna i deras arbete. 
 
Länsstyrelsen har ett Råd för lika villkor. Rådet leds av länsrådet och består av 
ansvariga chefer från social hållbarhet, länsledningens kansli inklusive 
kommunikation, servicefunktionen samt HR-funktionen. Arbetet bereds av 
myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnare för mänskliga rättigheter. 
Syftet med Råd för lika villkor är att ansvara för och besluta om åtgärder rörande 
jämställdhet och mänskliga rättigheter.  
 
Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. 
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en metod- och verktygslåda för 
länsstyrelseinstruktionens 5 § på Länsstyrelsen Östergötlands intranät. Symboler har 
tagits fram för att synliggöra och tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan 
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kommer det finnas metodstöd, mallar, checklistor och goda exempel. På myndighetens 
enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare som stödjer både det interna 
och externa arbetet. Under 2018 planeras kompetensutvecklingsinsatser kopplade till 
metod- och verktygslådan. 
 
Länsledningen och Länsstyrelsens medarbetare beaktar barnperspektivet inom sina 
olika verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika 
perspektiv.  
 
I vårt kommunikationsarbete sprider vi information och kunskap med barnperspektiv 
via webb och sociala medier. Vi arbetar med att göra aktiva val med hur vi väljer att 
bildsätta våra informationsaktiviteter.  
 
Följande är några exempel på hur vi arbetar med barnperspektivet internt i vår 
verksamhet: 

• Vi arbetar med lönestruktur och arbetstidsregler eftersom det är av betydelse 
för kvinnor och mäns möjligheter att dela vård av barn, deltidsarbete etcetera.  

• Länsstyrelsen erbjuder flextid.  
• Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till deltid till barnet uppnått 12 år. 
• Möten planeras till tider då personal inte behöver hämta småbarn på 

förskola/skola.  
 
Ökad kunskap och samverkan för ett bättre tillvaratagande av barnperspektiv 
För att kunna analysera konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till 
barns bästa behöver det finnas kunskapsunderlag. Vi arbetar på olika sätt med att ta 
fram kunskapsunderlag som berör barn.  
 
På jämställdhetsområdet arbetar vi genom ett nätverk med genuspedagoger i länet, 
med fokus jämställdhet i förskolan och nya läroplanen. Vi belyser vikten av att flickor 
och pojkar har samma möjligheter i förskola och skola. 
 
Inom det ANDT-förebyggande området arbetar vi med att öka kunskap om hur vi kan 
förebygga att barn och ungdomar utvecklar ett riskbruk eller missbruk, men även 
rörande barn som lever i familjer med ett riskbruk eller missbruk. Under året 
genomfördes flera utbildningar riktade till personal, som arbetar med barn. Dessutom 
anordnades ett seminarium om barn som lever med missbruk och vilket stöd som finns 
att få. 
 
I Länsstyrelsens arbete tillsammans med SMART-Ungdom har ungdomsambassadörer 
givits möjlighet att presentera förslag för politiker/chefer hur tobaksbruket kan 
minska. Detta är en möjlighet för barn och ungdomar att påverka och delta i 
utvecklingen av det som är viktigt för dem. I samband med en konferens kring vår 
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narkotikakartläggning var ett fokus barn till narkotikamissbrukare som en särskilt 
riskutsatt grupp, som alltför sällan uppmärksammas. Regional statistik har tagits fram 
kring ensamkommande barn som försvinner och vid konferensen ”På flykt och 
försvunnen” belystes de ensamkommande barnens situation och problem.  
 
I Länsstyrelsens arbete med civilt försvar och hantering vid samhällsstörningar är 
barnperspektivet mycket relevant. Vid exempelvis föreläsningar med kommuner och 
andra aktörer har därför barnperspektivet och övriga 5 § perspektiv betonats och att 
det måste beaktas vid höjd beredskap. 
 
Barnperspektiv i strategier  
Genom att analysera vad som är barns bästa när vi utvecklar strategier bidrar vi till att 
systematiskt stärka verksamheters arbete, både internt och externt, med ett starkt 
barnperspektiv.  
 
Strategin för jämställdhetsintegrering, som togs fram i år, framhåller bland annat 
vikten av ett aktivt föräldraskapsstöd som framgångsfaktor för barns bästa. Strategin 
belyser även vikten av att uppnå delmålet att få en jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet, problemen när barn blir vittne till våld samt att 
könssegregerade utbildningsval är betydande i länet, liksom i hela landet. 
 
I den regionala ANDT-strategin är barn ett fokusområde. Barn ska skyddas från eget 
eller andras bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. 
 
Barns perspektiv lyfts i rapporter, kartläggningar, remissvar och yttranden 
I ungdomsenkäten ”Om mig” har ungdomars synpunkter och åsikter samlats in. Inför 
enkätens utformning tillfrågas ungdomar om vilka frågor som ska vara med i enkäten 
och hur resultatet ska presenteras och användas. Enkäten tar tillvara kunskaper och 
önskemål från ungdomarna samtidigt som insatserna i sig ska stärka de unga. 
Rapporten sprids inom myndigheten som ett bra underlag för arbete inom olika 
verksamheter. 
 
I den narkotikakartläggning som genomförts ingår frågan om egna barn eller 
umgängesbarn. Vid presentationen av årets narkotikakartläggning var barnperspektivet 
i fokus.  
 
En länsrapport om integrationsarbetet i länet har tagits fram. I rapporten finns ett 
kapitel om barn och unga och ett om ensamkommande barn. I rapporten presenteras 
hur många barn som tagits emot i länets kommuner under de senaste åren samt vissa 
behov som återstår när det gäller till exempel tillgången på modersmålsundervisning. 
Rapporten beskriver även vilka kommuner som erbjuder mötesplatser för nyanlända 
barn och unga, vilket de flesta gör. Ett viktigt resultat som rapporten visar, är att en låg 
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andel nyinvandrade elever når kunskapskraven i alla ämnen i grundskolan. Det ser 
Länsstyrelsen Östergötland som ett prioriterat område att komma till rätta med. 
 
Miljöskyddsenheten medverkar i en miljö- och hälsoenkät som varannan omgång riktar 
sig till barn. 
 
Barnets rättigheter i tillsyn 
Syftet med vår överförmyndartillsyn är ytterst att tillförsäkra att utsatta grupper i 
samhället, såsom barn, får likabehandling och en rättssäker behandling: Men vi får 
exempelvis inte ta en kontakt med ett barn för att höra dennes åsikt när vi hanterar ett 
klagomål mot överförmyndaren som avser barnet. Genom att på olika sätt, och korrekt, 
tillämpa föräldrabalken, förvaltningslagen och lag om ensamkommande barn samt 
annan i våra ärenden relevant lagstiftning, så arbetar vi integrerat med barns bästa. 
 
Barnperspektivet är en viktig prioriteringsgrund för vilka förorenade områden vi 
arbetar med samt riktar vår tillsyn mot när det gäller kemikaliefrågor. Vi inhägnar och 
sanerar förorenade områden och riskbedömer med hänsyn till barn. Vi mäter 
innehållet av miljögifter i fisk och vatten. Vi mäter luftkvalitet, till exempel partiklar, 
inom ramen för Östergötlands Luftvårdsförbund. Vi beaktar barns högre känslighet 
avseende riktvärden. Vi arbetar med giftfri vardag bland annat inom ramen för 
Miljösamverkan Östergötland. Vi arbetar för ökat medvetande kring hållbar utveckling 
genom Ung Företagsamhet och föreläser i skolklasser vid efterfrågan. 
 
I arbetet med tillsyn enligt plan- och bygglagen har vi särskild uppmärksamhet på 
miljöer där barn vistas och vid bevakning av frågor om människors hälsa och säkerhet. 
Detta gäller särskilt avseende frågor om förorenad mark och områden som är utsatta 
för bullerstörningar och olycksrisker. 
 
Vid LSO tillsyn och granskning har vi granskat ”säker skola”, klimatanpassning och 
kunskapsuppbyggnad mot barn.  
 
Hänsyn till barnets bästa i handläggning 
I planyttranden tas löpande hänsyn till barnperspektivet. Perspektiv som bevakas är 
bland annat barns hälsa och säkerhet som granskas särskilt när vi bedömer faktorer 
som buller, lek- och rekreationsmöjligheter, samt möjlighet till tätortsnära natur i 
närheten av skola och förskola med mera. 
 
Vid bedömning av om en anläggning ska förklaras för byggnadsminne och vid 
tillståndsprövning vid ändring av byggnadsminnen har vi med barn- och 
inkluderingsperspektiv i processen.  
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Regeringsuppdraget om att stödja kommunernas arbete för att underlätta inträde på 
bostadsmarknaden har särskild fokus på vräkningsförebyggande insatser när barn är 
inblandade. 
 
Vi tar särskild hänsyn till barn i vår handläggning och våra beslut genom att till 
exempel åka på djurskyddskontroll av sällskapsdjur när barnen har gått till skolan eller 
inte är hemma. I vissa fall låter vi barn behålla sina djur om det är möjligt, utan att det 
går ut över djurens väl. Vi har vidare försökt tillse att de fått ett tryggare framtida liv 
med sina djur om de haft någon annan pålitlig vuxen som kunnat ansvara för barnens 
djurhållning.  
 
I vårt arbete med handläggning av olika former av projektmedel vill vi främja ett 
barnperspektiv. Det gör vi genom att använda det som en prioritering i utlysning, som 
en del i projektansökan och bedömningskriterierna. Exempel finns bland annat inom 
regional tillväxt och integration. Projekt har bland annat beviljats för särskilda 
utomhusmiljöer vid besöksmål i länet och aktiviteter för ensamkommande barn. I egna 
projekt, som till exempel UC4Life, har verksamheterna bland annat riktad information 
till och särskilda aktiviteter för barn. 
 
Exempel på beaktande av barns rättigheter inom Länsstyrelsen Östergötlands 
verksamhet  
Vi har utformat informationsmaterial om naturområden och kulturmiljöer med hänsyn 
till olika målgruppers behov. Vad gäller skyltning tas särskild hänsyn till barns 
möjlighet att förstå. Kulturreservaten och Föllingsös odlingslandskap har framtagna 
pedagogiska program för förskole- och grundskoleklasserna. Årets program vid 
naturum Tåkern innehåller flera aktiviteter som är särskilt riktade till barn. Naturum 
har ett pedagogiskt material för utedagar. Vid femårsfirandet av naturum Tåkern i maj 
med inledningstal av landshövdingen hade vi barntema och många barn deltog. Vi har 
också haft tema barn och unga på regionala friluftsnätverket.  
 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
4. Länsstyrelsen ska vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 

Länsstyrelsens övergripande interna arbetssätt 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är central i Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Det är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och 
medarbetare använder som stöd i planering- och uppföljningsarbetet. En särskild 
uppföljning av 5 § sker efter myndighetsdialog på både chefsmöte och myndighetens 
Råd för lika villkor.  
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Myndigheten har ett Råd för lika villkor. Rådet leds av länsrådet och består av 
ansvariga chefer från social hållbarhet, länsledningens kansli inklusive 
kommunikation, servicefunktionen samt HR-funktionen. Arbetet bereds av 
myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnare för mänskliga rättigheter. 
Syftet med Länsstyrelsens Råd för lika villkor ska ansvara för och besluta om åtgärder 
rörande jämställdhet och mänskliga rättigheter.  
 
Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. 
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en metod- och verktygslåda för 
länsstyrelseinstruktionens 5 § på Länsstyrelsen Östergötlands intranät. Symboler har 
tagits fram för att synliggöra och tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan 
kommer det finnas metodstöd, mallar, checklistor och goda exempel. På myndighetens 
enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare som stödjer både det interna 
och externa arbetet. Under 2018 planeras kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
metod- och verktygslådan. 
 
Länsledningen spelar en viktig roll för att lyfta arbetet med att verka för en bättre 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Länsledningen 
och länsstyrelsens medarbetare beaktar funktionsperspektivet inom sina olika 
verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika perspektiv.  
 
I vårt kommunikationsarbete sprider vi information och kunskap med arbetet med att 
verka för en bättre tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning via webb och sociala medier. Vi arbetar med att göra aktiva val 
med hur vi väljer att bildsätta våra informationsaktiviteter.  
 
Länsstyrelsen har tillsammans med Östsvenska handelskammaren fortsatt 
uppbyggnaden av ett nätverk tillsammans med näringslivet i länet, Diversity Charter. 
Inom ramen för nätverket arbetar vi mot alla diskrimineringsgrunder.  
Länsstyrelsen arbetar för att öka tillgänglighet och delaktighet i vår egen verksamhet. 
Exempel: 

• Lokalerna har anpassats och hjälpmedel har köpts in, för att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning. Bland annat har hissar, toaletter och entré 
förbättrats. 

• Vår webbplats och våra texter ska vara tillgängliga för personer med olika 
funktionsnedsättningar genom att den är lättläst, talande och 
teckenspråkstolkad. 

• Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att den mest 
kompetenta personen anställs oberoende av eventuella funktionsnedsättningar.  

• Vi erbjuder praktik och arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning 
från Arbetsförmedlingen och har gjort anpassningar vid behov. 
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• Vissa naturreservat och naturum Tåkern är anpassade för personer med 
funktionshinder. 
 

Perspektiv funktionsvariationer i strategier  
Länsstrategin för jämställdhetsintegrering har ett intersektionellt perspektiv och utgår 
från att maktordningar finns inom och mellan alla diskrimineringsgrunder. Den 
regionala strategin för det sjätte jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra lyfter särskilt upp funktionsperspektivet och lyfter fram kvinnor och barn som 
särskilt utsatta. 
 
Ökad kunskap och samverkan för ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Perspektivet ingår i arbetet med mänskliga rättigheter, där vi arbetar med att 
identifiera våra olika målgrupper. I det interna arbetet handlar det om att 
uppmärksamma personer med funktionsnedsättningar så att vår verksamhet är 
tillgänglig och att alla har möjlighet att vara delaktiga. 
 
Inom vårt ANDT-arbete och arbete med personligt ombud sprider vi kunskap om att 
den psykiska och fysiska ohälsan, som drabbar många barn som lever i familjer med 
missbruk, blir för många en funktionsnedsättning som alltför sällan uppmärksammas. 
Personer med psykisk sjukdom, med eller utan missbruk, har ofta svårt att vara 
delaktiga i olika sammanhang. Det behöver mera uppmärksamhet, liksom vad det 
betyder att vara anhörig till någon med beroende. 
 
Under året har vi uppmärksammat tillgänglighetsfrågor i tillsynsvägledning Bygg och 
stöd till kommunerna. En checklista för tillgänglighet i detaljplaneringen sprids till 
kommunerna som kunskapsstöd.  
 
Vid föredragningar om civilt försvar har personer med funktionsnedsättning beaktas 
som en målgrupp som påverkas vid höjd beredskap och civilförsvar.  
 
Länsstyrelsen har inlett ett samarbete med Funktionsrätt Östergötland inom regionala 
utvecklingsfrågor, särskilt fokus på betaltjänster där ett pilotprojekt startat med 
målgruppen funktionsnedsatta. Tillsammans med Funktionsrätt Östergötlands projekt 
Lika Olika, diskuterar vi kompetenshöjande insatser på myndigheten. En första 
utbildning kommer att ske i mars 2018. 
 
Tillgänglighet, delaktighet för personer med funktionsnedsättning lyfts fram i rapporter, 
kartläggningar, remissvar och yttranden 
I yttrandet över slutbetänkande SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 
hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa lyfter Länsstyrelsen 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

151 
 

Östergötland fram funktionsnedsatta som viktiga målgrupper och att det finns behov av 
att lägga större fokus på dessa perspektiv. 
 
Vid framtagande av risk- och sårbarhetsanalys har perspektivet beaktats gällande 
försörjningsansvar och livsmedel. Perspektivet har även beaktats vid granskning av 
planer för evakuering och i Länsstyrelsens egna krishanteringsplan. 
 
I myndighetens lägesbilder på integrationsområdet belyser vi situationen för personer 
med funktionsnedsättning. 
 
Funktionsnedsättning i handläggning 
I vår handläggning verkar vi för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättningar på olika sätt. Genom myndighetens serviceskyldighet ges 
personer som har läs- och skrivsvårigheter möjlighet att lämna muntliga uppgifter och 
få beslut upplästa. För personer med andra funktionsnedsättningar kan det vara viktigt 
att få ärenden muntligt förklarade.  
 
Vid handläggning och beslut i ärenden avseende till exempel parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, samt dispens för rörelsehindrad om att få använda motordrivet fordon 
vid jakt, verkar vi för att ha korta handläggningstider.  
 
Vid bedömning om en anläggning ska förklaras för byggnadsminne och vid 
tillståndsprövning vid ändring av byggnadsminnen har vi med ett 
inkluderingsperspektiv i processen.  
 
En viktig verksamhet är Länsstyrelsens arbete med handläggning av kommunernas 
statsbidrag för att bedriva personligt ombud, vilka är ett språkrör för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. För psykiskt funktionsnedsatta är det ett viktigt stöd för 
att kunna få den samhällsservice och de rättigheter man har rätt till. Då endast sex av 
tretton kommuner i länet bedriver verksamheter med personligt ombud, har 
Länsstyrelsen även bidragit med kunskap och stödjande insatser för att öka antalet 
kommuner med personligt ombud. 
 
I tillsynen av överförmyndarna är syftet bland annat att tillse att personer med olika 
typer av funktionsnedsättning tillmäts likabehandling och att verksamheten är 
rättssäker. 
 
I handläggning används ibland checklistor för att säkerställa att funktionsnedsattas 
perspektiv beaktas både direkt och indirekt i de beslut vi tar. Under året har 
utbildningstillfällen genomförts för att stärka detta arbete. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas i natur och miljö. 
Vid förvaltning av skyddad natur strävar Länsstyrelsen Östergötland efter att 
tillgängliggöra delar av naturreservaten så att även den med fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning kan besöka områdena. Vid naturum Tåkern arbetar vi för att 
lokaler och utställningar ska vara tillgängliga för alla. Vi har årligen vissa aktiviteter 
eller arrangemang som är särskilt anpassade till människor med funktionsnedsättning. 
Naturum sprider information om tillgängligheten fortlöpande på webbsidan och i 
tryckt informationsmaterial.  
 
I arbetet med fornvård och reservatsförvaltning har vi uppmärksammat 
tillgänglighetsaspekterna. Vi har även producerat skyltar i punktskrift och ett flertal 
informationsfilmer på flera olika språk, som tillgängliggör områden och objekt på flera 
olika sätt. Befintliga informationsfilmer som kunnat återfinnas på Östgöta-
Correspondentens webbsida är numer utlagda på Youtube. Filmerna ger personer med 
vissa funktionsnedsättningar möjlighet att ta del av viktiga fornlämningar som normalt 
är fysiskt svåra att nå. 
 

Länsstyrelseinstruktion 5 § 
5. Länsstyrelsen ska integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, 
analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot 
diskriminering, 

Länsstyrelsens övergripande interna arbetssätt 
Länsstyrelseinstruktionen 5 § är central i Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Det är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns en checklista som chefer och 
medarbetare använder som stöd i planering- och uppföljningsarbetet. En särskild 
uppföljning av 5 § sker efter myndighetsdialog på både chefsmöte och myndighetens 
Råd för lika villkor.  
 
Myndighetens Råd för lika villkor leds av länsrådet och består av ansvariga chefer från 
social hållbarhet, länsledningens kansli inklusive kommunikation, servicefunktionen 
samt HR-funktionen. Arbetet bereds av myndighetens jämställdhetsutvecklare och 
samordnare för mänskliga rättigheter. Syftet med Länsstyrelsens Råd för lika villkor 
ska ansvara för och besluta om åtgärder rörande jämställdhet och mänskliga 
rättigheter.  
 
Representanter från chefsgruppen och HR-funktionen har under året deltagit i en 
utbildning om lagändringar gällande aktiva åtgärder mot diskriminering med Tommy 
Iseskog som föreläsare. Chefsgruppen har även fått en utbildning kring lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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Alla nyanställda får information om 5 § på en obligatorisk introduktionsutbildning. 
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en metod- och verktygslåda för 
länsstyrelseinstruktionens 5 § på Länsstyrelsen Östergötlands intranät. Symboler har 
tagits fram för att synliggöra och tydliggöra arbetet. I metod- och verktygslådan 
kommer det finnas metodstöd, mallar, checklistor och goda exempel. På myndighetens 
enhet för social hållbarhet finns sakkunniga medarbetare som stödjer både det interna 
och externa arbetet. Under 2018 planeras kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
metod- och verktygslådan. 
 
Länsledningen spelar en viktig roll för att lyfta mänskliga rättigheter på agendan. 
Länsledningen och Länsstyrelsens medarbetare beaktar mänskliga rättigheter inom 
sina olika verksamhetsområden och når på så sätt en bred målgrupp utifrån olika 
perspektiv.  
 
I vårt kommunikationsarbete sprider vi information och kunskap om mänskliga 
rättigheter via webb och sociala medier. Mänskliga rättigheter beaktas även särskilt när 
vi lägger ut information på vår webb vid stora samhällsstörningar. 
 
En checklista har tagits fram för att användas i verksamheterna och för att säkerställa 
att mänskliga rättigheter beaktas både direkt och indirekt i de aktiviteter vi deltar i och 
i de beslut vi tar. Under året genomförde vi utbildningstillfällen för enheten om 
mänskliga rättigheter. Enheten har en MR-person utsedd som deltar aktivt i 
verksamhetsplaneringen avseende denna aspekt. Chefer och MR-person erbjuds 
ytterligare utbildning utöver den interna. 
 
Mänskliga rättigheter – En viktig utgångspunkt i strategier  
När nya strategier och handlingsplaner arbetas fram och följs upp är perspektivet 
mänskliga rättigheter viktigt. Det är en möjlighet att bidra till att de nationella och 
internationella åtaganden Sverige tagit på sig följs och stärks. 
 
Som exempel lyfts i länsstrategin för jämställdhetsintegrering, som togs fram under 
året, att mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt och jämställt 
samhälle. I strategin för det sjätte delmålet lyfts olika målgruppers rättigheter. I 
framtagandet av dokumentet ”Strategi för civilt försvar - Östergötland” har 
perspektivet mänskliga rättigheter beaktats. 
 
Ökad kunskap och samverkan för ökad hänsyn av mänskliga rättigheter 
Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom ramen för samverkan är en viktig 
metod i Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter. Se mer under redovisning 
1.26. 
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Länsstyrelsen medarbetare har erbjudits utbildning i lagändringar gällande aktiva 
åtgärder mot diskriminering med Tommy Iseskog som föreläsare.  
 
Ökad kunskap och samverkan 
Vid föredragningar om civilt försvar har mänskliga rättigheter beaktats som ett område 
som påverkas vid höjd beredskap och civilförsvar. Bland annat har det informerats om 
Genevekonventionen som har stort fokus på mänskliga rättigheter.  
 
Mänskliga rättigheter har uppmärksammats som ett mycket viktigt område kopplat till 
återuppbyggnad av totalförsvaret. Perspektivet har varit viktigt i samarbetet med 
kommunikation och arbetet inför Krisberedskapsveckan 2018. Bland annat vad gäller 
tillgänglighet i språk, bilder och informationskanaler.  
 
Mänskliga rättigheter i handläggning 
I vår handläggning av olika ärenden är objektivitet, likabehandling och 
ickediskriminering centrala. Det är också en viktig del av den statliga värdegrunden. 
 
Vissa verksamheter styrs av lagar och bestämmelser och det finns mycket få 
möjligheter att väga in andra aspekter i beslutsfattandet än vad som följer av 
lagstiftningen. Däremot är de olika rättigheterna beaktade i den lagstiftning som vi 
tillämpar. Exempelvis skyldigheten att kommunicera innan beslut, rätten att få 
använda tolk och myndighetens serviceskyldighet gentemot den enskilda.  
 
Flera av våra ärenden är nära kopplade till mänskliga rättigheter såsom exempelvis 
överförmyndartillsyn, medborgarskapsärenden (rätten till sitt medborgarskap), 
kameraövervakning (personliga integriteten) och expropriationsärenden (rätten till sin 
egendom), personligt ombud (stöd att tillvarata sina rättigheter) och hedersrelaterat 
våld och förtryck (rätten till sin egen kropp). 
 
Under året har ett arbete genomförts inom ramen för myndighetens planberedning, för 
att på ett systematiskt sätt bättre tillgodose mänskliga rättigheter och social hållbarhet i 
Länsstyrelsens yttranden över kommunernas olika planer. Vid hantering av planer 
beaktas mänskliga rättigheter genom att bland annat belysa hur olika målgruppers 
synpunkter tagits tillvara i planprocessen och hur olika målgruppers behov och 
förutsättningar tas tillvara i stadsplaneringen.  
 
I handläggning av olika former av projektmedel vill vi främja mänskliga rättigheter. Det 
gör vi genom att använda det som en prioritering i utlysning, som en del i 
projektansökan och bedömningskriterierna. Exempel finns bland annat inom 
integration med projekt kring demokrati och delaktighet. 
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Rättighetsinnehavare – möjlighet till delaktighet och inflytande 
Källspråk är en viktig arbetsmetod för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Vi 
eftersträvar hög tillgänglighet genom ett enkelt och tydligt språk muntligt, i tryck och 
digitalt. 
 
Enheten för ledning- och verksamhetsstöd, där myndighetens centrala 
servicefunktioner finns, har under året genomfört en föreläsning om klarspråk för 
personalen. Pilotgrupper från några enheter har under 2017, tillsammans med en 
språkkonsult, arbetat med textutformning för att förenkla, förbättra och förtydliga vår 
kommunikation. Pilotgrupperna sprider kunskapen och erfarenheterna på sina 
enheter. I egna beslut arbetar flera enheter aktivt med klarspråk och ser löpande över 
skrivna beslut och annan information så att den är tillgänglig för alla våra målgrupper. 
  
Vi verkar för att viktig information ska finnas på fler språk. Vi informerar om att vår 
webbsida finns på de nationella minoritetsspråken. För nyanlända informeras om 
informationsverige.se och nyiostergotland.nu som finns översatt till flera språk. Flera 
webbsidor har information på andra språk, till exempel engelska. Guidningar vid 
naturum Tåkern har hållits på engelska. Kampanjer, till exempel mot hedersrelaterat 
våld och förtryck, finns på flera språk. 
 
Vi erbjuder även alla möjlighet till en muntlig genomgång, på telefon eller personligen, 
om det är något som kan vara svårt att läsa, förstå eller ta del av på annat sätt. Det kan 
bland annat handla om beslut men även i projektansökningar. 
 
Vi använder flera olika kommunikationskanaler. Den information vi har och sprider om 
vår verksamhet gör vi i olika former, både digitalt och i tryckt form. Det ökar 
möjligheter att nå ut till fler målgrupper.  
 
När vi bjuder in till olika utbildningar, seminarier, workshops, hearings etcetera 
beaktar vi att lokalerna och tillgängligheten är anpassade till olika gruppers behov. 
Hänsyn tas bland annat till fysisk tillgänglighet, toaletter, mikrofoner, hörselslingor 
samt tid som passar målgruppen. 
 
Vid remisser inför beslut där allmänheten ges möjlighet att tycka till använder vi flera 
kanaler för att hämta in synpunkter. Både via vår hemsida, genom kungörelse i 
dagspress men även via pressmeddelanden/webbnyheter.  
 
I interna projekt och externa uppdrag använder vi oss av hearing eller referensgrupper i 
olika former för att sprida information och få in synpunkter. Exempel på detta är 
älgförvaltningsgrupperna om älgjaktsområdena eller inför strategi och handlingsplan 
kring mäns våld mot kvinnor. Ett mycket viktigt sätt att få in synpunkter är den 
löpande dialogen med vår omvärld, exempelvis i nätverk som vi har och i kontakter 
med allmänheten.   
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Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag 1.26 
Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och 
icke-diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 
§ 5 förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. 
Redovisningen ska bl.a. innehålla information om hur länsstyrelserna har tillämpat lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i myndighetens interna och externa 
insatser utifrån målet för minoritetspolitiken. Vidare ska länsstyrelserna redovisa samarbetet 
med andra berörda myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas 
arbete med ovanstående frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla 
länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive 
länsstyrelse. 

Samordning och strategiskt arbete av Länsstyrelsen Östergötlands interna arbete 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga 
vårt arbete inom mänskliga rättigheter. En god struktur och ständiga förbättringar av 
system, rutiner och handlingsförmågor är centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en 
integrerad del i myndighetens verksamhetsplanering och systematiska 
uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både 
verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Länsstyrelsen Östergötland har en bra 
struktur för verksamhetsplanering och uppföljning av det interna arbetet och vill nu 
lägga fokus på att den ska genomsyra myndighetens alla verksamheter. 
 
Till stöd för Länsstyrelsens interna arbete för att belysa och analysera Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering i den egna verksamheten 
finns ett Råd för lika villkor som funnits sedan 2014. Rådets funktion är att arbeta 
internt med processer vad gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet. Rådet leds av 
länsrådet och består av ansvariga chefer från social hållbarhet, länsledningens kansli 
inklusive kommunikation, servicefunktionen samt HR-funktionen. Arbetet bereds av 
myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnade för mänskliga rättigheter. 
Under året har rådet haft ett fokus på 5 § och arbetat med att ta fram en ny struktur för 
en bättre verktygslåda till chefer och medarbetare. Rådet har fortsatt arbeta med den 
handlingsplan med åtgärder som togs fram gällande barnrättighetsperspektiv och dess 
verksamhetsintegrering under 2016–2017. Länsstyrelsens metodstöd har också 
beaktats för att stärka arbetet. Rådet har under året beslutat att fortsätta arbetet med 
att skapa en bredare verktygslåda med olika verktyg, checklistor och metodstöd som 
chefer och medarbetare ska kunna använda sig av i arbetet. Verktygslådan ska finnas 
på intranätet och myndighetens experter ska fungera som processtöd i arbetet. 
Symboler för 5 § har tagits fram som en del i att synliggöra myndighetens arbete med 5 
§. Arbetet med verktygslådan pågår och beräknas vara klart under 2018. Rådet för lika 
villkor har även beslutats att sverigefinnars flagga ska hissas den 24 februari framför 
Länsstyrelsen.  
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Utbildning inklusive workshop i mänskliga rättigheter har erbjudits och genomförts för 
intresserade enheter.  
 
Ett konkret exempel på utveckling av en verksamhet där vi arbetat med att 
systematisera perspektivet med mänskliga rättigheter ytterligare, är den interna 
tvärsektoriella planberedningsgruppen. Samordnaren för mänskliga rättigheter deltar i 
denna grupp. Deltagande tog sitt uttryck i både de gemensamma ärendediskussioner 
och i skriftliga kommentarer samt yttranden på översiktsplaner och detaljplaner, vilka 
var fjorton till antalet under 2017. Planberedningsgruppen genomförde även en 
studiebesöksdag i Linköpings kommun, Vallastaden, där gruppen diskuterade olika 
perspektiv som aktualiserades eller inte i den nybyggda stadsdelen. Sammantaget har 
det resulterat i en kompetenshöjning i gruppen som har höjt kvalitén på yttranden över 
olika planer. 
 
Institutionella resultat 
Genom ett prioriterat och långsiktigt arbete har vi nått förändring i våra styrsystem, 
fått bättre rutiner och en bättre handlingsförmåga. Länsstyrelsens systematiska 
arbetssätt har resulterat i att samtliga enheter analyserar och planerar för hur arbetet 
med 5 § ska bedrivas och arbetsresultatet följs upp. Råd för lika villkor ger mandat, 
riktning och kraft i arbetet. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har ökat sin handlingsförmåga att beakta mänskliga 
rättigheter genom att öka kompetensen hos myndighetens medarbetare. Detta har skett 
genom information till nyanställda i vår obligatoriska introduktionsutbildning, 
utbildning i mänskliga rättigheter till enheter av myndighetens samordnare i mänskliga 
rättigheter, utbildning om lagändringar gällande aktiva åtgärder mot diskriminering 
med Tommy Iseskog som föreläsare samt utbildning kring lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 
 
Policyrelaterade resultat 
Att integrera mänskliga rättigheter i strategiska dokument bidrar till goda 
policyrelaterade resultat. Flera strategier som Länsstyrelsen tagit fram eller står bakom 
har ett perspektiv på mänskliga rättigheter.  
 
I projektutlysningar prioriteras olika projekt som bidrar till mänskliga rättigheter på 
olika sätt. I våra projekt ser vi till exempel effekter som jämnare antal insatser för 
nyanlända män och kvinnor, bättra hälsa samt att barns rättigheter tas bättre tillvara. 
Länsledningen spelar en viktig roll för de policyrelaterade resultaten. Genom att stå 
värd för olika evenemang, skriva debattartiklar och betona vikten av mänskliga 
rättigheter i olika tal lyfter vi upp frågor på agendan.  
 
Länsstyrelsen uppmärksammar särskilt de mänskliga rättigheterna i samband med 
Förintelsens minnesdag. Tillsammans med andra aktörer i länet har vi tagit fram en 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

158 
 

debattartikel om Förintelsen och brister gällande mänskliga rättigheter som kan leda 
till detta. Debattartikeln, som alla deltagande organisationers högsta chefer skrivit 
under skickas ut till media i samband med minnesdagen.  
 
Villkorsrelaterade resultat 
Länets rättighetsinnehavare märker av resultaten av vårt arbete på olika sätt. Vi är en 
myndighet som prioriterar arbetet med mänskliga rättigheter. Våra lokaler är 
tillgängliga, texter klarspråksgranskas och finns på olika språk, det finns möjlighet till 
muntlig information och kommunikation. 
 
Flera av våra tjänster analyseras ur olika målgruppsperspektiv. Män och kvinnor, 
flickor och pojkar, barn, äldre, personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning 
med flera ska kunna ta del av våra verksamheter och känna sig välkomna. Konkreta 
resultat är att våra naturreservat är mer tillgängliga för till exempel barn och personer 
med funktionshinder. Våra invånare har också möjlighet till att delta i samråd, 
hearings eller enkäter/intervjuer för att vi ska bättre kunna anpassa vår verksamhet 
efter de behov som finns. 
 
Genom att hela tiden arbeta med en kvalitetssäkrad och rättssäker handläggning och 
digitalisering av våra ärenden får våra invånare bättre kvalitet och bättre service i olika 
ärenden.  
 
Tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
myndighetens interna och externa insatser utifrån målet för minoritetspolitiken 
Arbetet gällande nationella minoriteter är en viktig del av myndighetens arbete med 
mänskliga rättigheter. Nationella minoriteter inkluderas i de interna och externa 
strukturerna som finns för mänskliga rättigheter vilket gör att frågorna har stabila 
plattformar för arbetet. Länsstyrelsen Östergötland har prioriterat arbetet kring 
nationella minoriteter de senaste åren.  
 
Det interna arbetet inkluderas i Råd för lika villkor. Rådets arbete har under året 
fokuserat på att arbeta fram utbildningar och andra insatser. 
 
Under hösten 2016 genomförde vi en enkät som enhetscheferna fick svara på.  Syftet 
med enkäten var att få en bild över hur ofta våra verksamheter har kontakt med 
nationella minoriteter på deras respektive språk, samt hur enheterna arbetar med 
målgruppen. En sammanställning av svaren visade att kunskapen fortfarande är 
begränsad och att Länsstyrelsen behöver bli bättre på att informera och kommunicera 
på minoriteternas språk. Samtliga enhetschefer efterfrågade mer stöd kring 
tillämpningen av lagstiftning och de tre delmålen. Utifrån kartläggningen av 
myndighetens kunskapsbehov gällande minoritetslagstiftningen och de tre delmål för 
minoritetspolitiken har vi under 2017 vidare analyserat vilka åtgärder som behöver 
vidtas. Som en fortsättning på detta arbete har Länsstyrelsen arrangerat en utbildning i 
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minoritetslagstiftningen för myndighetens ledningsgrupp där samtliga enhetschefer 
ingår. Helena Cronséll, sakkunnig, från Länsstyrelsen Stockholm ledde utbildningen 
med en gemensam diskussion efteråt. Diskussionen ledde till att ytterligare insatser 
identifierades för Länsstyrelsen att arbeta vidare med. 
 
Målet med årets insatser var att höja kunskapen om lagstiftningen kring nationella 
minoriteter ytterligare. Genom en ökad kunskap får myndighetens ledningsgrupp ett 
bättre underlag för att fatta beslut som leder till att lagstiftningen uppfylls. Med en 
större medvetenhet ökar också förståelsen och motivationen att arbeta med relevanta 
insatser. I förlängningen vill vi att insatserna ska bidra till att alla ska ha möjligheten 
att delta i samhällslivet på lika villkor.  
 
Det externa arbetet sker utifrån flera av de nätverk där nationella minoriteter berörs, 
till exempel det regionala nätverket för mänskliga rättigheter, där frågor gällande 
nationella minoriteter ingår. Nätverket för Förintelsens minnesdag samt nätverket för 
det finska förvaltningsområdet. Nätverket utgör en mötesplats för länets aktörer där 
erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser sker. Genom nätverksaktiviteter når 
Länsstyrelsen målgruppen minoriteter för samråd. 
 
Länsstyrelsen och Region Östergötland har påbörjat ett samarbete för att identifiera 
gemensamma arbetsområden med inriktning nationella minoriteter. Vi bedömer att vi 
kan stödja kommunerna på ett bättre sätt genom vår samverkan och kommande 
gemensamma insatser. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har genomfört ett seminarium i Norrköping och ett i 
Linköping på temat likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet. 
Myndigheten har också arrangerat en utbildning i minoritetslagstiftning samt dess 
tillämpning med målgrupperna Region Östergötland, myndigheter och kommuner.  
 
Länsstyrelsen Östergötlands samordnare för mänskliga rättigheter har genomfört en 
utbildning gällande mänskliga rättigheter och minoriteter för förvaltningschefer och 
politiker i Norrköpings kommun.  
 
Samarbetet med andra berörda myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att 
stödja kommunernas arbete  
För att höja kunskap och främja samverkan i länet ansvarar Länsstyrelsen för ett 
nätverk för mänskliga rättigheter. Nätverket var initialt ett nätverk för myndigheter 
men idag ingår även kommuner. Det regionala nätverket för mänskliga rättigheter har 
träffats fyra gånger under året. Norrköpings kommun och Kriminalvården är två nya 
organisationer som har anslutit sig till nätverket under 2017. Fyra 
kompetensutvecklingsinsatser har arrangerats för nätverkets organisationer. Tommy 
Iseskog har genomfört en utbildning i aktiva åtgärder mot diskriminering i två 
omgångar där nära 300 personer deltog. Vidare har Länsstyrelsen Stockholm utbildat 
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nätverket i minoritetslagstiftningen. Funktionsrätt har också, genom sitt projekt 
LikaOlika, utbildat nätverket i tillgänglighet och lagstiftningen som är kopplad till 
denna.  
 
Ett annat nätverk som Länsstyrelsen ansvarar för är ett nätverk för att uppmärksamma 
Förintelsen. Nätverket för Förintelsens minnesdag består av representanter från åtta 
kommuner, Region Östergötland, Forum för levande historia, Svenska kyrkan, 
Samfundet Sverige – Israel, HSO (handikappförbundens samarbetsorgan) och RFSL 
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). 
Syftet med nätverket är att initiera och främja kunskapshöjande insatser gällande 
antisemitism och Förintelsen samt koppla dessa till mänskliga rättigheter. 
Regelbundna möten sker två gånger per år. Arbetsgruppen för nätverket träffas oftare 
och efter behov. Nätverket har arbetat fram en debattartikel om Förintelsen och brister 
i mänskliga rättigheter. Debattartikeln, som alla deltagande organisationers högsta 
chefer skriver under, ska skickas ut till media i samband med minnesdagen 2018. Tack 
vare det väl fungerande samarbetet i länet, så har Östergötland flest aktiviteter av alla 
län i Forum för levande historias kalender för Förintelsens minnesdag. 
 
Vi har aktivt deltagit i två ytterligare regionala nätverk, nätverket för det finska 
förvaltningsområdet som sammankallas av Region Östergötland samt ett nätverk som 
drivs av Linköpings kommun i syfte att samarbeta kring MR-dagarna 2018 och 2019. 
Nätverket för det finska förvaltningsområdet har träffats fyra gånger under året. I 
nätverket deltar, förutom representanter från Region Östergötland och Länsstyrelsen 
Östergötland, Linköpings, Norrköpings, Motala och Finspångs kommuner. Syftet med 
nätverket är att öka kunskapen om den finska nationella minoriteten och deras 
livsvillkor samt deltagande i samhället. Varje möte består av deltagande 
organisationers rapportering om sitt arbete som riktas till den finska nationella 
minoriteten samt en föreläsning eller introduktion från olika samhällsaktörer.   
 
Nätverket för MR-dagarna 2018 och 2019 träffades fem gånger under året. Syftet var 
att förbereda en gemensam ansökan, med Linköpings kommun som huvudman, för att 
få arrangera de nationella MR-dagar 2019 i Linköping. I nätverket deltog Region 
Östergötland, Linköpings universitet, Svenska kyrkan, Linköpings kommun och 
Länsstyrelsen. Nätverket har tillsammans deltagit i MR-dagarna 2017 i Jönköping samt 
hållit seminarier i både Jönköping och på en ytterligare samling, Bildarforum 
Östergötland. 
 
Samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter 
Länsstyrelsen deltar i länsstyrelsernas nationella nätverk. Det 
länsstyrelsegemensamma arbetet är en styrka i det nationella arbetet med mänskliga 
rättigheter. Samtidigt som det bidrar till en viktig kompetenshöjning för 
myndigheternas medarbetare så bidrar det till att arbeta på liknande sätt över landet, 
men med stor möjlighet att arbeta efter regionala förutsättningar.  
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Användandet av det framtagna gemensamma metodstödet är en viktig del i att 
genomföra ett samordnat arbete för mänskliga rättigheter. Metodstödet har 
presenterats i Råd för lika villkor och används som stöd i arbetet. 
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Integration 
Länsstyrelserna ska kommentera nedanstående volymer och kostnader samt redovisa andra 
väsentliga prestationer och resultat inom området som inte framgår av 
återrapporteringskraven. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 85*) 2017 2016 2015 

Årsarbetskrafter män 1,0 1,1 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,0 1,7 1,7 

Andel av totala årsarbetskrafter (%)  2,3 1,4 0,9 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 6 102 3 088 1 923 

Andel av totala verksamhetskostnader (%) 2,6 1,4 0,9 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 59 42 71 

Antal beslutade ärenden1) 35 41 41 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 8 1 3 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 400 0 

Kommentar till tabellen volymer och kostnader 

Utbetalningen 2016 var till Finspångs kommun för projektet MIG - möten integration 
gemenskap. 

Samlad bedömning av resultat 

Planerad verksamhet har genomförts utifrån regleringsbrevets instruktioner. 
Utvecklingen av samverkansstrukturen för integration har påverkat genomslaget av det 
regionala arbetet, genom att bidra till mandat och implementering av arbetet i länet. 
Strukturen har även underlättat arbetet med nya uppdrag på integrationsområdet, 
såsom uppdraget för barn som försvinner och lägesbildsuppdraget. Länet har klarat sitt 
åtagande vad gäller kommunmottagande av nyanlända. Under året har vi sett ett stärkt 
samarbete med civilsamhället som ett resultat av det nya uppdraget om tidiga insatser 
för asylsökande med flera.  

Andra väsentliga prestationer och resultat 

Samverkan och samordning på regional nivå 
Länsstyrelsen och Region Östergötland arbetar efter en gemensam avsiktsförklaring 
om samverkan där integration är inkluderat. Mot bakgrund av avsiktsförklaringen har 
en ökad samverkan skett på ledningsnivå. Genom gemensamma insatser, eller tydlig 
ansvarsfördelning, nås en bättre resurseffektivitet, bättre förankring och 
tillvaratagande av resultat. 
 
Länet har ett Integrationsråd där landshövdingen är ordförande. Rådet har 
representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland och 
länets alla kommuner genom ansvarigt kommunalråd för integrationsfrågorna. Under 
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Integrationsrådet finns en beredningsgrupp med representanter på tjänstemannanivå. 
Länsstyrelsen lägger stor kraft på den regionala samverkan och vi ser resultat i form av 
större strategiska gemensamma insatser. Mycket tack vare att även arbetet kring 37 §, 
37a § och TIA-medel har systematiserats genom en tydlig koppling till 
samverkansstrukturen och strukturerat arbete kring uppföljning och stöd. De olika 
nätverk som finns bidrar till att lokala och regionala behov tas tillvara. Samverkan och 
kunskap om varandras organisationer är viktigt och erfarenhetsutbyten sker 
kontinuerligt.  
 
Inom uppdraget om tidiga insatser för asylsökande med flera har en arbetsgrupp 
bildats med representanter från civilsamhället samt relevanta tjänstemän från 
myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  
 
Inom uppdraget för ensamkommande barn har en strategigrupp bildats och inom 
uppdraget kring barn som försvinner har en regional arbetsgrupp bildats som verkar 
för att ta fram en samverkansplan till stöd för verksamheter i länet.  
 
Kartläggning av den regionala kontexten 
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en länsrapport för att följa upp arbetet i länet 
inom ramen för vår regionala överenskommelse Etablering i utveckling. Rapporten 
visar att det skett en ökning i antalet kommunmottagna i Östergötland såväl som i hela 
riket. Den relativa ökningen är dock större i Östergötland än i riket. Statistiken visar 
även att det finns en tydlig variation mellan länets kommuner i detta avseende. 
Majoriteten av länets kommuner erbjuder SFI-verksamhet i egen regi. De kommuner 
som inte gör det erbjuder istället SFI genom avtal med närliggande kommuner. Den 
könsuppdelade statistiken visar på att ett jämnt antal män och kvinnor deltar i SFI men 
att män i större grad deltar i arbetsmarknadsutbildningar hos Arbetsförmedlingen. En 
övervägande majoritet av de nyanlända som kallas till den regionalt anordnade 
samhällsorienteringen deltar i denna. Den största språkgruppen inom 
samhällsorienteringen är arabiska, följt av tigrinja och somaliska. Kommunernas 
enkätsvar visar att de allra flesta kommuner erbjuder aktiviteter i form av 
flyktingguide/familjekontakter eller mötesplatser. Genomförandegraden av 
hälsoundersökningar för de som kallats är hög, betydligt högre än i riket totalt. 
Flyktingmedicinskt centrum bedömer att behovet av vård- och behandlingsinsatser 
inom länet kommer att öka i framtiden. Region Östergötlands lägesrapport visar att 
kapaciteten behöver stärkas inom hälso- och sjukvården och även inom tandvården. 
Skolverkets statistik visar att andelen nyinvandrade elever som gått ut grundskolan 
med fullständiga betyg har sjunkit vilket överensstämmer med andelen för hela riket. 
Som alternativ till Språkintroduktionsprogram på gymnasieskola erbjuder sex 
kommuner i länet Språkintroduktionsprogrammet förlagt på folkhögskola. För detta 
har kommunerna en dispens från Utbildningsdepartementet fram till år 2019. 
Verksamheten utvärderas nu av Linköpings universitet, finansierat av Länsstyrelsens 
37 §-medel. 
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Kompetensutveckling av länets samhälls- och hälsokommunikatörer samt andra 
relevanta målgrupper 
En tydlig förstärkning av och samverkan med samhällsorienteringen i länet har skett 
tack vare en gemensam kompetenshöjande insats för kommunikatörerna inom 
samhällsorienteringen med totalt sju utbildningstillfällen samt medverkan i 
analysfasen av den nationella utbildningsplattformen, MILSA 3.0, för 
samhällsorientering och hälsokommunikation med ett första intag våren 2018.  
 
Länsstyrelsen samarbetar med Bildningsförbundet Östergötland och har gemensamt 
tagit fram seminarieserien Tisdagsträffar med sju olika teman under 2017 - 2018. 
Seminarieserien ska ses som en utbildning med möjlighet till dialog och 
erfarenhetsutbyte för aktörer i civilsamhället. Exempel på teman är: Hur bemöter vi 
hedersrelaterat våld och förtryck? och Hur bidrar vi till en positiv hälsoutveckling för 
asylsökande och nyanlända? 
 
Med stöd av 37 § medel har samtlig boendepersonal, drygt 600 personer, för EKB-
boenden (boenden för ensamkommande barn) utbildats i kris och trauma. Två 
kunskapsseminarier  har genomförts på temat ensamkommande barn som försvinner, 
med cirka 200 deltagare.  
 
Under året har en väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde Mänskliga 
rättigheter utgjorts av regleringsbrevsuppdragen: 
3.40 ”Lägesbilder” vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet.  
3.41 ” Samordna tidigare insatser för asylsökande” vilket redovisas i särskild ordning 
till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.42 ” Statsbidrag till verksamheter för asylsökande” vilket redovisas i särskild ordning 
till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.43 ” Lägesbild över befintlig och planerad verksamhet med insatser för asylsökande” 
vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.44 ”Kommunernas beredskap och mottagningskapacitet” vilket redovisas i särskild 
ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.45 ” Ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar” vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.46 ” Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare” vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.48 ”Mottagande av ensamkommande barn och unga: kommunernas beredskap och 
kapacitet” vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet. 
3.49 ” Mottagande av ensamkommande barn och unga: nationell kartläggning av 
ensamkommande barn som försvinner” vilket redovisas i särskild ordning till 
Socialdepartementet. 
Se bilaga regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen.  
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Organisationsstyrning 
Länsstyrelsen Östergötlands vision är ”Ett livskraftigt Östergötland”. Till visionen är 
fem övergripande mål för verksamheten kopplade: 
Mål 1 Service: Vi har en god dialog med vår omgivning 
Mål 2 Medarbetare: Vi är en effektiv och modern kunskapsmyndighet 
Mål 3 Utveckling: Vi arbetar offensivt och våra initiativ ska leda till utveckling 
Mål 4 Tillväxt: Vi är en ledande kraft för hållbar tillväxt 
Mål 5 Handläggning: Våra beslut är konsekventa, rimliga och rättvisa. 
 
Under 2017 arbetade vi vidare i organisationen och på varje enhet med att utveckla 
betydelsen av målen, och omsätta dem i praktiskt arbete. Utifrån de övergripande 
målen utgår enhetsmålen med indikatorer och nyckeltal. Länsstyrelsen Östergötland 
hade under 2017 följande fem profilfrågor.  
1. Verka för ett gynnsamt klimat för utvecklad infrastruktur (Ostlänken) och ökat 
byggande.  
2. Främja näringslivet för ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd. 
3. Utveckla Östergötlands samverkansmodell i integrationsarbetet med fokus på ökad 
sysselsättning och snabbare etablering. 
4. Stärka kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck samt kampen mot 
könsstympning av flickor och kvinnor, och stärka Länsstyrelsens roll som ett nationellt 
kunskapscentrum i Östergötland. 
5. Bidra till att minska övergödningen av Östersjön genom effektiva arbetsformer, samt 
driva arbetet med att minska klimatpåverkan och att anpassa till ett förändrat klimat. 
 
I allt vårt arbete ska de sex grundläggande principerna för den gemensamma 
värdegrunden för statsanställda vara en ledstjärna: 

• Demokrati 
• Legalitet 
• Objektivitet 
• Fri åsiktsbildning 
• Respekt för alla människors lika värde 
• Effektivitet och service   

 Till detta kommer de tre F:en som kompletterar värdegrunden hos oss, nämligen: 
• Förenkla 
• Förbättra 
• Förtydliga   

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi att myndigheten på kort och 
lång sikt kan attrahera den kompetens vi behöver skaffa externt. Vi har under året 
arbetat med att tydliggöra förmåner, förbättra delaktighet och inflytande genom 
samverkan och uppdaterar löpande websidan ”Jobba hos oss”.  
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Under 2017 fortsatte vi att satsa på chefskapet och medarbetarskapet. 
Medarbetarskapet genom olika former av kompetensutveckling och en medarbetardag i 
maj där arbetsglädje och statstjänstemannarollen var i fokus. Chefsgruppen, tillika 
ledningsgruppen utvecklade sitt ledarskap genom att genomgå en Myers Briggs – profil 
till gagn både för det enskilda ledarskapet som för det gemensamma ledarskapet på 
Länsstyrelsen i stort. Mycket kraft lades också på att utveckla ett gemensamt 
koncerntänkande, extra viktigt när varje enhet och politikområde är styrt av olika 
departement och myndigheter. Att skapa en gemensam vi-anda på Länsstyrelsen 
Östergötland är och har varit i fokus de senaste åren. Vi arbetade även vidare med 
chefsforum, som är ett forum där samtliga chefer, oavsett nivå, träffas fyra gånger per 
år för att diskutera gemensamma chefsfrågor som till exempel styrning och ledning, 
kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. De frågor som varit i fokus under 
2017 har handlat om civilt försvar och informationssäkerhet, den statliga 
värdegrunden, kommunikativt ledarskap, krisövning och stabsmetodik samt god 
förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Medarbetarenkäten genomfördes 
under våren och olika handlingsplaner togs fram för att ytterligare utveckla 
verksamheten framförallt med fokus på tydligare mål och mindre stress i vardagen. 
 
Att utveckla verksamheten, det vill säga, ta fram goda exempel, effektivisera vårt 
arbete, kartlägga våra processer och vår ärendehandläggning, få ner ärendebalanserna 
och kunna ge ännu bättre service till brukarna, har även under 2017 stått högt på 
agendan. 
 
Respektive enhetschef ansvarar för att de åtaganden som berör den egna verksamheten 
inom 5 § länsstyrelseinstruktionen, integreras i verksamhetsplaneringen och följs upp i 
årsredovisningen. För att underlätta detta arbete har vi under 2017 ytterligare arbetat 
med att utveckla checklistan för verksamhetsplanering och årsredovisning med frågor 
som berör alla områden i 5 §. Med hjälp av checklistan får enheterna redogöra för hur 
de beaktat 5 § i årets verksamhet.  
 
Under hösten 2017 inleddes även arbetet med de tre fokusområden som hela 
Länsstyrelsen Östergötland, tvärs över enhetsgränserna, kommer att fokusera på de 
kommande åren nämligen Agenda 2030, civilt försvar och informationssäkerhet samt 
digitalisering. Arbetet har organiserats i styrgrupp och arbetsgrupp. Strategier och 
handlingsplaner har börjat ta form. 
 
Följande bild illustrerar på ett enkelt sätt Länsstyrelsen Östergötlands modell för 
styrning bestående av vision, övergripande mål, verksamhet, styrdokument, uppdrag, 
ledord, profilfrågor och principerna för den statliga värdegrunden. De vackra 
eklandskapen i Östergötland har fått stå modell, där eken även symboliserar kunskap 
samt omgivningarna från Omberg via Vättern och Göta kanal till Motala, Linköping och 
Norrköping.     
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Personaluppgifter 
Enligt kraven i FÅB 3 kap 3§ ska myndigheter redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att 
säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har 
bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. (Förordning 2008:747) 

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

Inventering, analys och planering 
Länsstyrelsen arbetar med ARUBA-modellen för kompetensförsörjning och metoden 
Rätt kompetens för kompetensanalys. Myndigheten har under året genomfört en 
kompetensanalys av alla länsstyrelsens verksamheter. Den har klargjort vilka 
kompetenser som anses vara av avgörande betydelse för att vi ska lyckas med vårt 
uppdrag. I analysen har behov konstaterats av kompetensförstärkning på såväl grupp- 
som individnivå. Individuella utvecklingsplaner har utformats för våra medarbetare. 
Åtgärderna i utvecklingsplanen prioriteras i samverkan mellan chef och medarbetare. 
Utvecklingsplanen innehåller ofta både ämnesspecifika utvecklingsbehov och diverse 
”verktygsutbildningar”. Utöver ämnesspecifik utbildning kopplad till respektive 
verksamhetsområde har konstaterats behov av anpassning av verksamheten bland 
annat till en mer modern och mer effektiv myndighet. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands mål lägger fokus på att ha en god dialog med vår 
omgivning, att vi ska vara en effektiv och modern kunskapsmyndighet, att vi arbetar 
offensivt och våra initiativ ska leda till utveckling, att vi är en ledande kraft för hållbar 
tillväxt i länet och att våra beslut ska vara konsekventa, rimliga och rättssäkra. Hela 
myndigheten har lagt stort fokus på målarbete, ledarutveckling, medarbetarskap, 
arbetsmiljöfrågor och kommunikation. 
 
Länsstyrelsen har under 2017 haft en personalomsättning betydligt högre än staten 
totalt för nyanställd personal, 20 procent jämfört med staten totalt 14 procent. 
Länsstyrelsen har under året fått många nya uppdrag som resulterat i nyanställning. 
Till bilden hör också att Länsstyrelsen Östergötland ligger i en stark 
arbetsmarknadsregion med stor rörlighet under det senaste året. Bland avgående 
personal ligger Länsstyrelsen högre än staten totalt, 14 procent jämfört med staten 
totalt 12 procent. Ålderssammansättningen är god och det finns en bra spridning i 
ålder. Under kommande år finns inga stora pucklar av pensionsavgångar. Snittålder för 
länsstyrelsens medarbetare densamma som staten, 44 år. Länsstyrelsen eftersträvar 
jämnare könsfördelning inom alla befattningskategorier. 81 procent av de ledande 
befattningarna innehas av kvinnor och 19 procent av män. Det är en klar majoritet 
kvinnor på befattningar klassade som kärnkompetens och stödkompetens. Den totala 
andelen kvinnor vid myndigheten är 73 procent, vilket är betydligt högre än snittet för 
staten, 52 procent. Personalsammansättning är också ojämn med avseende på 
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nationellt ursprung. Därför kommer ansträngning att göras under kommande år för att 
fler personer med annan etnisk bakgrund samt män ska söka våra lediga anställningar. 
 
Åtgärder för kompetensförsörjning 
För att klara kompetensförsörjningen på sikt krävs såväl utveckling av befintlig 
kompetens som nyrekrytering och ibland viss avveckling av kompetens. Många 
utbildningar och utvecklingsinsatser har bedrivits under året där några av de mest 
omfattande har varit introduktionsutbildningar för nyanställda, förvaltningsutbildning, 
facilitering och processledning, medieutbildning och projektledning. Andra insatser har 
varit ekonomiutbildning, utbildningar för att stärka djurskyddet, ledarutveckling, IT-
utbildningar, hjärt- och lungräddning med mera. 
 
Länsstyrelsen har under flera år satsat offensivt på kompetenshöjande åtgärder för att 
säkerställa kompetensförsörjningen. De åtgärder som vidtagits under året har i hög 
grad bidragit till måluppfyllelsen. I några fall kan vi ännu inte se effekter av 
genomförda åtgärder, men vi räknar med det i ett längre perspektiv. När det gäller 
insatser för att vid rekrytering nå fler sökande med annan etnisk bakgrund än svensk 
lyckas vi inte särskilt bra. Fortfarande söker få nya svenskar våra lediga anställningar 
och de som söker har sällan den kompetens som efterfrågas. Även män är 
underrepresenterade vid ansökan till lediga anställningar. Vi har analyserat vårt språk 
och våra annonser för lediga tjänster och funnit att de är könsneutrala. Länsstyrelsen 
behöver därför under kommande år vidta ytterligare åtgärder i rekryteringsarbetet för 
att få en mer blandad sammansättning bland de anställda. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att kompetensen vid Länsstyrelsen Östergötland är 
mycket hög och väl anpassad till verksamhetens mål, krav och förutsättningar. Inom 
några verksamhetsområden har Länsstyrelsen betydande svårigheter att rekrytera och 
behålla rätt kompetens. Orsaken bedöms till stor del vara löneläget vid Länsstyrelsen i 
konkurrens med en i övrigt stark arbetsmarknad i regionen. En samlad bedömning är 
att de insatser som gjorts lett till ökad kunskap, ökad samverkan, bättre dialog och 
förhållningssätt och ökad effektivitet, allt enligt Länsstyrelsens mål och vision. 
 
Tabell över sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § FÅB 

Kön Ålder 2017 2016 

Antal 
anställda* 

Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 

till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
förhållande 

till total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
för-hållande 
till total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 5,3 - 24,4 7,0 - - 1) 

30-49 33,4 0,8 84,8 31,0 1,3 66,1 

 50≥ 31,3 4,1 77,3 32,5 7,4 76,6 
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Kön Ålder 2017 2016 

Antal 
anställda* 

Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 

till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
förhållande 

till total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
för-hållande 
till total sjuk-
frånvaro (%) 

Alla 70,0 2,3 62,2 70,5 4,1 74,7 

Kvinnor  ≤29 15,2 4,9 64,0 14,7 1,3 0 

30–49 110,9 4,8 24,1 94,5 3,1 58,2 

50≥ 44,3 2,3 58,9 43,4 5,6 81,8 

Alla 170,4 4,1 59,8 152,6 3,6 68,0 

Samtliga  ≤29 20,5 3,8 62,6 21,7 1,0 0 

30–49 144,4 3,8 64,0 125,5 2,6 59,2 

50≥ 75,6 3,1 62,8 75,9 6,4 79,2 

Summa 240,4 3,6 62,8 223,1 3,8 70,3 
Källa: Ledningsinformation i samverkan (LISA) HYPERGENE 
*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 

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

 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § FÅB 
Sjukfrånvaron har minskat något, såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro.  
Viktigast att notera är att sjuktal för medarbetare under 50 år är avsevärt högre än 
tidigare, då främst gällande kvinnor. Sjuktal för kvinnor över 50 år sjunker stadigt. 
2017 är de 3,3 procent lägre än 2016 och 4,9 procent lägre än 2015! När det gäller 
sjuktalen för män i alla åldrar har de minskat avsevärt 2017, med 1,8 procent.  
 

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 1.4 
Länsstyrelserna ska bidra till en god förvaltningskultur. Ledarskapets och 
medarbetarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska vara i fokus. 

I de uppdrag som tilldelas Länsstyrelsen ingår att fatta beslut som påverkar människor 
och samhälle. Länsstyrelsens anställda, de chefer och medarbetare som verkar här, har 
ett särskilt ansvar att agera klokt och ansvarsfullt i alla delar av sina uppdrag, såväl mot 
medborgaren som mot en underställd medarbetare eller en kollega. 
 
Alla chefer vid Länsstyrelsen är tydliga med att statens värdegrund är vår bas. Under 
året har vi arbetat igenom varje del i värdegrunden genom att enheter tagit ansvar för 
och presenterat en del var och beskrivit på vilket sätt de arbetar med och tar ansvar för 
värdegrunden. Under våren genomfördes en medarbetardag då Ingvar Mattsson 
(tidigare generaldirektör på Statskontoret, numera riksrevisor), föreläste om 
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statstjänstemannarollen. Länsstyrelsens ledning har också bjudit Statskontoret till 
Länsstyrelsen för att hålla en workshop (ledarutveckling) med våra chefer för att visa 
en metod (dilemman) att hålla fokus på de svårigheter en statstjänsteman kan stöta på i 
avvägningar i sitt arbete. Varje vår har vi två dagars introduktionsutbildning för alla 
nyanställda samt förvaltningsutbildning, då vi lägger väsentlig del vid det statliga 
uppdraget, tjänstemannarollen, bisysslor, jäv med mera. Vi har också sett över rutiner 
för bisysslor under året. Länsstyrelsen har ett Råd för lika villkor där vi kontinuerligt 
diskuterar hur vi ska arbeta för ett bra bemötande i olika sammanhang.  
 
Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur är stor. Chefen har en viktig roll 
att föregå med gott exempel och vara en god förebild, lyfta viktiga frågor och ge 
medarbetare kompetensutveckling. Öppenhet och transparens där så är möjligt, ska 
vara ledstjärnor i arbetet. Chefen ska skapa förutsättning och klimat för dialog och 
samverkan mellan sig och sina medarbetare och grupper emellan, så att svåra frågor 
kan lyftas och diskuteras. När förutsättning ges ska medarbetaren också aktivt delta 
och bidra med ett gott och aktivt medarbetarskap, både att lyfta svårigheter och 
problem men också att hitta lösningar. På vår myndighet arbetar vi aktivt med såväl 
ledarskap som medarbetarskap. Fokus har under senare tid varit arbetsmiljöfrågor och 
då särskilt frågor kring den nya förordningen (2015:4), arbetsglädje, stress, balans i 
livet och socialt klimat. En god arbetsmiljö är en bra grund för att kunna reflektera och 
göra bra bedömningar i sitt arbete.  
 
Resultat av proaktivt arbete är inte lätt att avläsa. Länsstyrelsens sammanfattande 
bedömning är ändå att de insatser som görs kontinuerligt ska underlätta arbetet för 
våra chefer och medarbetare och undvika att försätta dem i svårigheter av olika slag.  
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Året i siffror 
Tabell A – Verksamhetskostnader 2015–2017 Tkr 

VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2017 2016 2015 

20-21 Övrig förvaltning 9 961 8 077 8 389 

25 Trafikföreskrifter m.m. 495 464 571 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 7 965 7 984 7 636 

30 Regional tillväxt 4 107 3 598 6 094 

34 Infrastrukturplanering 712 1 161 1 900 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 5 215 5 202 5 074 

41 Stöd till boende 1 035 560 516 

42 Energi och klimat 2 988 3 374 1 535 

43 Kulturmiljö 8 772 9 159 10 799 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 8 747 8 208 7 730 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 11 663 7 906 7 843 

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

38 371 39 167 37 262 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 042 1 487 1 456 

53 Vattenverksamhet 7 423 4 952 4 319 

54 Mineral- och torvfyndigheter 2 8 4 

55 Miljöfarlig verksamhet 8 747 7 774 8 967 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 340 213 232 

57 Förorenade områden, efterbehandling 5 560 5 266 4 308 

58 Restaurering 1 375 546 961 

60 Lantbruk och landsbygd 23 452 22 703 27 941 

62 Fiske 873 1 283 1 546 

70 Folkhälsa 4 278 2 706 2 014 

80 Jämställdhet 12 180 12 781 15 145 

81 Nationella minoriteter 140 134 4 

82 Mänskliga rättigheter 1 140 1 004 635 

85 Integration  4 441 2 071 1 231 

 Summa produktion 172 024 157 786 164 111 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  16 003 11 790 12 392 

11 Administration och intern service 46 316 49 159 49 364 

 Summa verksamhetskostnader exklusive resurssamverkan  234 343 218 735 225 866 
99 Resurssamverkan1) 523 486 253 

 Totalsumma verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkning2) 

234 866 219 221 226 120 

1) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta Länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod. 
2) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2015–2017 Tkr 
För kommentarer kopplat till tabellen, se ”Volymer och kostnader” under respektive 
verksamhetsområde i årsredovisningen.  

Tabell B - Verksamhetskostnader 2017 
VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl 
OH 

OH-
kostnader 

Kostnader inkl 
OH 

Tkr % Tkr % Tkr % 

20-21 Övrig förvaltning 9 961 4,25 4 470 7,20 14 431 6,17 

25 Trafikföreskrifter m.m. 495 0,21 245 0,39 740 0,32 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

7 965 3,40 3 923 6,32 11 887 5,08 

30 Regional tillväxt 4 107 1,75 1 565 2,52 5 672 2,42 

34 Infrastrukturplanering 712 0,30 329 0,53 1 042 0,44 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 

5 215 2,23 2 542 4,10 7 757 3,31 

41 Stöd till boende 1 035 0,44 509 0,82 1 544 0,66 

42 Energi och klimat 2 988 1,28 1 311 2,11 4 299 1,84 

43 Kulturmiljö 8 772 3,74 2 123 3,42 10 896 4,65 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar 

8 747 3,73 3 251 5,24 11 997 5,13 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

11 663 4,98 4 201 6,77 15 864 6,78 

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

38 371 16,37 8 907 14,35 47 278 20,20 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

2 042 0,87 1 010 1,63 3 052 1,30 

53 Vattenverksamhet 7 423 3,17 3 092 4,98 10 515 4,49 

54 Mineral- och torvfyndigheter 2 0,00 1 0,00 3 0,00 

55 Miljöfarlig verksamhet 8 747 3,73 4 315 6,95 13 062 5,58 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 340 0,15 169 0,27 509 0,22 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 

5 560 2,37 2 262 3,65 7 823 3,34 

58 Restaurering 1 375 0,59 95 0,15 1 470 0,63 

60 Lantbruk och landsbygd 23 452 10,01 10 192 16,42 33 645 14,37 

62 Fiske 873 0,37 315 0,51 1 187 0,51 

70 Folkhälsa 4 278 1,83 1 534 2,47 5 812 2,48 

80 Jämställdhet 12 180 5,20 3 460 5,58 15 640 6,68 

81 Nationella minoriteter 140 0,06 68 0,11 207 0,09 

82 Mänskliga rättigheter 1 140 0,49 512 0,82 1 652 0,71 

85 Integration  4 441 1,89 1 661 2,68 6 102 2,61 

 Summa produktion 172 024 73,41 62 061 100,00 234 084 100,00 

10 Myndighetsövergripande 
verksamhet  

16 003 6,83     

11 Administration och intern service 46 316 19,76     

 Summa verksamhets-kostnader 
exklusive resurssamverkan 

234 343 100,00   234 084 100,00 
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VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl 
OH 

OH-
kostnader 

Kostnader inkl 
OH 

Tkr % Tkr % Tkr % 

99 Resurssamverkan1) 523  259  782  

 Totalsumma verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkningen2) 

234 866    234 866  

 Myndighetsövergripande, adm 
och intern service uppdelat på:3) 

      

 Nivå 1 (113-115) 35 817 28,80     

 Nivå 2 (110-112, 116-119) 10 499 8,44     

 Nivå 3 (100-109) 16 003 12,87     

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

124 361      

1) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast administration och intern service (11). 
2) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 
3) Summan på nivå 1–3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration 
och intern service. Den procentuella fördelningen skall visa respektive nivås andel av personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 
4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2017  
Kostnaderna för främst administration och intern service (nivå 1 och 2) har minskat 
och ger lägre overhead (2017:50,11% jämfört med 2016 54,7%). 
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Tabell C – Årsarbetskrafter 2015–2017 
VÄS-
kod 

Sakområden och  
myndighetsövergripande verksamhet 

2017 2016 2015 

totalt varav kvinnor varav män totalt totalt 

20-21 Övrig förvaltning 14,0 11,0 2,9 12,7 13,1 

25 Trafikföreskrifter m.m. 0,9 0,7 0,2 0,9 1,1 

28 Livsmedelskontroll,  
djurskydd och allmänna veterinära frågor 

11,6 10,6 1,0 11,6 10,6 

30 Regional tillväxt 4,4 2,9 1,5 4,0 4,6 

34 Infrastrukturplanering 1,0 0,4 0,6 1,8 4,3 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 6,7 4,3 2,4 6,4 7,7 

41 Stöd till boende 1,6 1,6 0,0 1,0 0,9 

42 Energi och klimat 4,9 3,8 1,1 5,4 2,4 

43 Kulturmiljö 6,0 3,9 2,1 6,5 6,5 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 8,6 4,1 4,5 7,2 6,3 

50 Övergripande och gemensamt  
för naturvård och miljöskydd 

11,9 8,8 3,2 10,5 9,8 

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

29,2 14,3 14,9 24,4 22,6 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3,4 2,3 1,0 2,6 2,7 

53 Vattenverksamhet 9,5 6,2 3,3 6,6 5,6 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 13,0 9,2 3,8 11,5 13,9 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,6 0,6 0,0 0,4 0,5 

57 Förorenade områden, efterbehandling 7,3 5,4 1,9 6,9 5,4 

58 Restaurering 0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 

60 Lantbruk och landsbygd 32,0 23,4 8,6 31,8 31,8 

62 Fiske 0,9 0,1 0,8 1,1 1,5 

70 Folkhälsa 3,5 3,6 0,0 2,2 2,6 

80 Jämställdhet 8,5 6,9 1,6 12,3 9,7 

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

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

85 Integration  5,0 4,0 1,0 2,8 1,7 

 Summa produktion 186,3 129,5 56,8 172,0 166,3 

10 Myndighetsövergripande verksamhet  13,1 10,2 2,9 12,4 12,3 

11 Administration och intern service 18,1 11,9 6,2 19,3 19,1 

 Summa årsarbetskrafter exkl. resurssamverkan  217,5 151,7 65,8 203,8 197,7 

99 Resurssamverkan1) 0,8 0,5 0,3 0,7 0,4 

 Totalt antal årsarbetskrafter 218,4 152,3 66,1 204,5 198,1 
1) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2015–2017  
Nya årsarbetskrafter har tillkommit inom flera verksamhetsområden, flest inom VÄS 51 
(+4 årsarbetskrafter) skydd av områden och arter, skyddade områden. 
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Tabell D – Representation 
Kostnader för representation 2017 2016 2015 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Intern representation (undergrupp 496 i baskontoplanen) 121 556 135 659 180 908 

Extern representation (undergrupp 552 i baskontoplanen) 812 3 720 666 3 258 514 2 597 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell D – Representation  
Representationen bedöms vara på en rimlig nivå med hänsyn till myndighetens storlek. 
Den interna representationen var något högre 2015 bland annat till följd av extrainsatt 
personalinformation med lättare förtäring. Den externa representationen har under 
2017 varit något högre än tidigare som en följd av bland annat genomförandet av 
Industridag, krishanteringskonferens samt övningen BränslE.   
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Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnader 2017 2016 2015 

Residens 

Lokalkostnader (tkr) 103 1 986 2 071 2 113 

Lokalyta (m2) 1 493 1 493 1 493 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 330 1 387 1 415 

Lokaler1) 

Lokalkostnader (tkr) 113 13 179 13 111 14 024 

Lokalyta (m2) 8 272 8 272 8 272 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 593 1 585 1 695 

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr) 60 64 71 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 38 40 42 

Kontorslokaler2) 

Kontorslokalyta (m2) 8 272 8 272 8 272 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 38 40 42 

Summa lokalkostnader 15 165 15 182 16 137 
1) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader med mera. 
2) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etcetera. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell E – Lokaler  
Skillnad i bevakningskostnad finns mellan åren. Vi har under 2017 fortsatt med att 
utöka vårt skalskydd i länsstyrelsehuset med syfte att försvåra för obehöriga att få 
tillträde till våra lokaler. Från mitten av året klassades Länsstyrelsen till skyddsobjekt. 
Vi har även uppgraderat vårt inpassering- och larmsystem. 
 
Vi har under året 2017 utfört flera mindre ombyggnationer av våra kontorsytor med 
syfte att göra plats för fler arbetsplatser. Vi har även byggt om ett bibliotek till 
konferensrum. 

Redogör även för planerade större lokalförändringar 

Vi kommer under 2018 ha ett fortsatt stort fokus på att förtäta våra lokaler då 
myndigheten fortsätter att nyanställa. Lokalanpassningar och mindre ombyggnationer 
planeras därför under kommande år. 
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2017  
(samtliga ärenden oavsett databas) 

A B C D E F G 

Sakområde och del av sakområde Ingående 
balans 

Antal 
inkomna 
ärenden 

(exkl 
upprättade 

ärenden) 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

(F=B+C+D
-E) 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Myndighetsövergripande, administration 
och intern service (10-11) 

27 78 269 311 63 4 

Övrig förvaltning (20-21)  791 5 130 466 5 610 777 86 

varav Stiftelser (206) 361 1 741 148 1 887 363 34 

varav Kameraövervakning (211) 30 142 8 157 23 1 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 33 1 891 151 1 994 81 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  72 158 6 170 66 4 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

239 1 346 424 1 802 207 4 

varav Livsmedelskontroll (281) 38 33 65 120 16 0 

varav Djurskydd (282) 175 1 187 262 1 480 144 3 

varav Smittskydd (283) 14 83 47 112 32 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 6 36 9 41 10 1 

Regional tillväxt (30) 27 20 6 24 29 20 

Infrastrukturplanering (34) 7 36 5 33 15 0 

Hållbar samhällsplanering och boende 
(40) 

127 537 15 532 147 6 

Stöd till boende (41) 394 447 0 394 447 0 

Energi och klimat (42) 89 83 5 49 128 6 

Kulturmiljö (43) 323 1 054 22 985 414 16 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar (45) 

103 127 71 215 86 1 

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

17 18 10 35 10 0 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

160 234 55 219 230 39 

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

199 175 488 614 248 46 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden 
(516) 

3 10 0 10 3 0 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen 
(52) 

140 645 78 648 215 14 

Vattenverksamhet (53) 138 185 45 178 190 27 

varav Tillsyn av vattenverksamheten 
(535) 

102 154 23 147 132 20 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 2 4 0 3 3 2 

Miljöfarlig verksamhet (55) 298 506 65 517 352 60 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet 222 329 58 340 269 56 
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A B C D E F G 
(555) 

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56) 29 221 1 204 47 8 

Förorenade områden, efterbehandling 
(57) 

50 41 37 46 82 13 

varav tillsyn av förorenade områden och 
miljöriskområden (575) 

30 31 25 30 56 11 

Restaurering (58) 7 3 15 13 12 2 

Lantbruk och landsbygd (60)1 13 968 11 073 20 17 014 8 047 2 059 

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

13 460 10 706 0 16 621 7 545 1 972 

Fiske (62)2) 41 219 8 253 15 0 

Folkhälsa (70) 2 9 24 15 20 0 

Jämställdhet  (80) 26 19 13 41 17 1 

Nationella minoriteter (81) 0 1 0 1 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 3 3 2 4 4 0 

Integration (85) 28 51 8 35 52 8 

Summa 17 290 22 405 2 148 29 930 11 913 2 426 
varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

60 93 0 90 63 3 

1) Under 2017 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. I tabellen ingår statistik över direktstöden, betesstöd samt kompensationsstöd. För 
2015 och 2016 kunde inte ärenden om jordbrukarstöd redovisas med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

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

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd- direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd samt landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  
2) Till Årsredovisningen 2016 var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
fiske (VÄS 622) avseende åren 2015-2016. Uppgifterna är uppdaterade i Årsredovisning för år 2017, varför 2015-2016 
års värden skiljer sig åt jämfört med vad som redovisades i Årsredovisningen för år 2016. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 
 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2017  
25 Trafikföreskrifter: Antalet inkomna ärenden är ungefär samma som tidigare år. 
Antalet avgjorda ärenden är dock fler. Trots detta har handläggningstiden för några 
ärenden blivit lång. Dessa ärenden är av en mer komplex natur. En punktinsats för att 
avgöra äldre överklagade ärenden inom ärendegruppen påbörjades under hösten. Detta 
har bland annat medfört att fler ärenden har kunnat avgöras under året. 
 
60 Lantbruk och landsbygd: Ökad komplexitet i stödsystemet, samt behovet av hårda 
prioriteringar i Jordbruksverkets utveckling av IT-systemen har inneburit att vissa 
ärenden från tidigare år ej är avslutade. Den höga utgående ärendebalansen med 
avseende på jordbrukarstöden är till stor del orsakad av att Jordbruksverkets IT-system 
ännu inte är helt färdigbyggda. Det går i dagsläget inte att göra slututbetalningar för 
betesstödet, hantera brukarskiften och inte heller genomföra eller särredovisa återkrav 
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av stöd. Att slututbetalningar 2015 inte kunnat genomföras för stöd till betesmarker 
syns tydligt i antalet öppna ärenden äldre än två år. Den statistik som för närvarande 
går att få fram är inte fullständig utan omfattar information om gårdsstöd, 
förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, nötkreaturstöd, betesstöd och 
kompensationsstöd. Trots att vissa moment har effektiviserats jämfört med tidigare 
hantering saknar flera delar fortfarande fungerande IT-stöd, vilket förlänger 
handläggningstiden per ärende. Delar av 2015, 2016 och 2017 års handläggning 
kommer att kunna slutföras först under 2018 och 2019. 
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Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2017  
(samtliga ärenden oavsett databas)  

A B C D 

Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 

ärenden1) 

Antal 
överklagade 

ärenden som 
avgjorts i 

högre 
instans2) 

Varav antal 
ändrade 

ärenden3) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 0 1 0 

Övrig förvaltning (20-21)  42 58 15 

varav Stiftelser (206) 1 2 1 

varav Kameraövervakning (211) 10 23 7 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 3 3 1 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  23 22 1 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 20 15 1 

varav Livsmedelskontroll (281) 0 0 0 

varav Djurskydd (282) 20 15 1 

varav Smittskydd (283) 0 0 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 0 0 0 

Regional tillväxt (30) 0 0 0 

Infrastrukturplanering (34) 0 0 0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 41 51 6 

Stöd till boende (41) 6 2 0 

Energi och klimat (42) 0 0 0 

Kulturmiljö (43) 3 0 0 

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

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

0 0 0 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  12 19 1 

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

5 2 0 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden (516) 0 0 0 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 6 4 0 

Vattenverksamhet (53) 5 5 0 

varav Tillsyn av vattenverksamheten (535) 5 5 0 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 39 14 6 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) 1 0 0 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 2 0 0 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0 0 0 

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

Restaurering (58) 0 0 0 

Lantbruk och landsbygd (60) 15 31 3 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (601) 13 27 3 

Fiske (62) 1 1 1 

Folkhälsa (70) 0 0 0 
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A B C D 

Jämställdhet (80) 0 0 0 

Nationella minoriteter (81) 0 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 0 0 0 

Integration (85) 0 0 0 

Summa 220 225 34 
varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 38 13 6 

1) Avser ärenden som är beslutade av Länsstyrelsen och som överklagats till högre instans under 2017. 
2) Avser ärenden som avgjorts i högre instans och vars domar/beslut inkommit till Länsstyrelsen under 2017, oavsett 
vilket år överklagandet skickades in. 
3) Avser ärenden som är ändrade substantiellt (till exempel ska ändring av angivna tidpunkter ej beaktas) i förhållande till 
Länsstyrelsens beslut.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 
 

Kommentar till Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2017  
551 Miljöfarlig verksamhet: Varje överklagande som kommer in registreras som ett eget 
ärendenummer, men det kan vara samma beslut som överklagas av flera personer. Det 
innebär att det inte är så många tillståndsbeslut som överklagas, vilket tabellen kan ge 
en uppfattning om. 
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Tabell H – Handläggningstider  
H – Ärendeslag med gemensamma 
mål 

Mål 
dagar 

Utfall % 

VÄS Beskrivning 2015–2017 2017 2016 2015 

202 Anmälan om svenskt medborgarskap 11) 45 96   

204 Begravningsfrågor 11) 45 93   

211 Ansökan om kameraövervakning3) 120 30 13  

212 Auktorisation av bevakningsföretag 11) 180 -13)   

282 Ansökan om tillstånd enligt 16§ 
Djurskyddslagen 1) 

90 98 95 75 

282 Ansökan om förprövning djurstall1) 56 96 97 99 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 91 91 91 

403 Överklagande av lov, förhandsbesked 2, 10) 150 94 -12)  

403  Överklagande av bygglov för bostäder, dock 
ej fritidsbostäder 2, 7) 

120 100   

403 Överklagande av kommuns beslut enligt 
plan- och bygglagen 3) 

180 -14) -12)  

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken 
m.fl. författn 3) 

180 19 17  

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken 42 21 49 63 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 8) 

21 92 96 99 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. 
Miljöbalken – Ansökan om tillstånd (konc4)1) 

180 63 61 61 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

75 71 67 73 

562 Prövning av avfall och producentansvar 40 91 61 77 

566 Tillsyn av avfall och producentansvar 30 98 86 96 

602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 3, 5, 9) 

 Företagsstöd  180 2 3  

 Projektstöd  180 33 30  

 Miljöinvesteringar  180 59 0  

622 Ansökan om stöd från Fiskerifonden 3, 5, 9) 

 Företagsstöd  180 0 -12)  

 Projektstöd  180 0 -12)  

602 Ansökan om utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 3, 6, 9) 

 Företagsstöd  120 60 -12)  

 Projektstöd  120 77 100  

 Miljöinvesteringar  120 100 100  

622 Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 3, 6, 9) 

 Företagsstöd  120 -12) -12)  

 Projektstöd 120 -12) - 12)  

623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av 
fisk 

30 95 97 100 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 96 99 49 
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1) Målet är satt från komplett ansökan. 
2) Uppdrag 3.13 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017. 
3) Nytt ärendeslag med gemensamma mål från och med 2016. 
4) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
5) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen har 
fattat beslut om stöd. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 
90% av ansökningarna om stöd ska vara beslutade inom 6 månader. 
6) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till 
att Jordbruksverket har betalat ut stödet. 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.  
7) Nytt mål om 120 dagar från och med år 2017. 
8) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken 
9) Målet enligt SUSS LB (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB-stöden) Hämtas från Jordbruksverkets 
uppföljningsverktyg Dawa. 
10) För åren 2015-2016 ingick bygglov 40322 i dessa ärenden, men från och med 2017 har de urskiljts från övriga lov 
och fått en egen uppföljning.  
11) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
12) Inga beslut är fattade under året. 
13) Två ärenden beslutades under 2017, varav måluppfyllelsen var 50 %. Då värdet understiger 10 redovisas inte 
resultatet i tabellen. 
14) Nio ärenden beslutades under 2017, varav måluppfyllelsen var 67 %. Då värdet understiger 10 redovisas inte 
resultatet i tabellen. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  
 

Kommentar till Tabell H – Handläggningstider 
282: En årsarbetskraft med djurskyddskompetens lades under 2017 på förprövning och 
besiktning av nybyggda djurstallar. Målet att 100 procent av förprövningsärendena ska 
handläggas inom åtta veckor efter att ansökan är komplett, har uppnåtts, vilket är ett 
krav i djurskyddslagstiftningen. Av 77 inkomna ansökningar om förprövning har 73 
beslutats under året, en återkallats och en avvisats. Av dessa har 96 procent beslutats 
inom åtta veckor. Besiktning ute på plats av stallar som byggts i länet efter förprövning, 
har skett inom lagstadgade fyra veckor efter anmälan. 
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Avgiftsbelagd verksamhet 
Belopp angivna i tkr 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 
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Offentligrättslig verksamhet 

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

-1 543  1 962  -419  0  850  369  850  -369  0  0  0  

Registreringsavgift  
för jaktområden 

0  69  -69  0  100  87  100  -87  0  0  0  

Delgivning 0  13  -13  0  15  14  15  -14  0  0  0  

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

0  27  -27  0  60  14  60  -14  0  0  0  

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0  437  -437  0  300  42  300  -301  0  -259  -259  

Övrig uppdragsverksamhet 0  0  0  0  0 0  0 0  0  0  0  

Summa totalt -1 543  2 508  -965  0  1 325  526  1 325  -785  0  -259  -259  

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt -1 543  2 071  -528  0  1 025  484  1 025  -484  0  0  0  

Summa uppdragsverksamhet 0  437  -437  0  300  42  300  -301  0  -259  -259  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 
Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
Tabellen visar Länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. 
Uppställningen utgår från indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna 
disponeras enligt bilaga 5 till länsstyrelsernas regleringsbrev. Då det inte finns ett 
tydligt samband mellan kostnaderna för prestationerna som utförs och avgifterna för 
dessa redovisas nollresultat förutom för resurssamverkan som har en tydligare 
verksamhetskoppling.     
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2017 2016 2015 2014 2013 

Låneram i Riksgälden 

 Beviljad 6 000 13 000 12 700 15 500 17 000 

 Utnyttjad  3 827 3 548 5 655 7 792 10 087 

Räntekontokredit i Riksgälden  

 Beviljad 18 000 18 000 16 000 18 000 18 000 

 Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto  

 Ränteintäkter 16 24 18 601 580 

 Räntekostnader -308 -348 -169 0 0 

Avgiftsintäkter som disponeras 

 Budget 0 0 0 0 0 

 Utfall 12 882 14 485 10 876 10 050 9 061 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 

Budget 9 970 8 650 8 650 8 850 8 230 

Utfall 13 190 10 791 9 945 8 358 8 621 

Anslagskredit 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
 01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m. 

Beviljad 4 028 4 697 4 584 4 610 4 518 

Utnyttjad 0 0 0 1 989 0 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 

Beviljad - - - - - 

Utnyttjad - - - - - 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 

Beviljad 114 115 103 615 615 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m. 

Summa anslagssparande 4 136 3 188 140 0 443 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 

Summa anslagssparande 40 - - - - 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 

Summa anslagssparande 36 372 56 693 23 

Summa anslagssparande 4 212 3 560 196 693 466 
- Därav intecknade åtaganden med stöd av anslagssparande 0 0 0 0 0 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 2017 2016 2015 2014 2013 

Bemyndiganden 

Tilldelat 1 500 2 500 2 000 8 000 8 000 

Åtaganden 1 322 1 392 544 1 249 4 021 

Personal 

Antal årsarbetskrafter2) 218 205 198 209 208 

Medeltal anställda1) 240 223 239 233 249 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 065 1 054 1 122 1 062 983 

Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring -11 432 6 425 396 -3 978 12 894 

Balanserad kapitalförändring 38 872 30 792 30 048 31 585 18 691 
1) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras 
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.   

 

Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter  
Definitionen av medelantal anställda har ändrats jämfört med årsredovisningen för år 
2015. Omräkning av jämförelsetalen har skett för åren 2014-2015 i verktyget LISA. 
Jämförelsetalen för åren 2012-2013 har inte räknats om då en alltför stor arbetsinsats 
skulle krävas. 
   
Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning 
Staten genom Länsstyrelsen Östergötland är part i pågående tvistemål avseende en 
skadeståndstalan inom området vattenverksamhet. Länsstyrelsen har bedömt att det 
inte kommer ge väsentlig påverkan för myndighetens ekonomi. Dom väntas under 
2018.       
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Finansiell redovisning 
 

Resultaträkning  
 

 
2017 2016 Not 

Verksamhetens intäkter       
 Intäkter av anslag 126 319 115 533 1 
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 12 882 14 485 2 
 Intäkter av bidrag 95 390 90 718 3 
 Finansiella intäkter 17 28 4 

  Summa 234 607 220 764   
 

 
   

Verksamhetens kostnader       
 Kostnader för personal -146 514 -133 748 5 
 Kostnader för lokaler -15 499 -16 512  
 Övriga driftskostnader -70 657 -65 380 6 
 Finansiella kostnader -375 -390 7 
 Avskrivningar och nedskrivningar -1 822 -3 190 8 

  Summa -234 866 -219 221   
 

 
   

Verksamhetsutfall -259 1 543   
 

 
   

 
 

   
Uppbördsverksamhet       
 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 13 154 10 746 9 
 Skatteintäkter m.m. 36 45 9 
 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 190 -10 791 10 

  Saldo 0 0   
 

 
   

Transfereringar       
 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 632 16 110 11 
 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 110 275 120 022 12 
 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 005 32 664 13 
 Finansiella intäkter 46 62  
 Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 406 111 14 
 Lämnade bidrag -136 537 -164 088 15 

  Saldo -11 173 4 882   
 

 
   

Årets kapitalförändring -11 432 6 425 16 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR (TKR) 2017-12-31 2016-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       
Summa 0 0 17 
Materiella anläggningstillgångar       

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 017 838   

 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 795 2 797   

Summa 4 812 3 635 18 
Utlåning       

 Utlåning 2 585 3 081   
Summa 2 585 3 081 19 
Kortfristiga fordringar       

 Kundfordringar 1 793 1 314  
 Fordringar hos andra myndigheter 12 367 12 272  
 Övriga kortfristiga fordringar 32 604 42 966 20 
Summa 46 764 56 552   
Periodavgränsningsposter       

 Förutbetalda kostnader 3 442 3 424   

 Upplupna bidragsintäkter 11 034 14 331   

 Övriga upplupna intäkter -72 705   
Summa 14 405 18 461 21 
Avräkning med statsverket       
 Avräkning med statsverket 52 953 9 725   
Summa 52 953 9 725 22 
Kassa och bank       

 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 59 148 68 622 23 

 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 4 805 4 769 24 

 Kassa och bank 4 856 15 707 25 
Summa 68 809 89 098   
 

 
    

Summa tillgångar 190 328 180 552  
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2017-12-31 2016-12-31 Not 
Myndighetskapital       

 Statskapital 5 226 7 818   

 Balanserad kapitalförändring 38 872 30 792   

 Kapitalförändring enligt resultaträkningen -11 432 6 425   
Summa 32 666 45 035 26 
Fonder       
 Fonder 5 167 5 573   
Summa 5 167 5 573 14 
Avsättningar       

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 333 505 27 

 Övriga avsättningar 139 31 28 
Summa 472 536   
Skulder m.m.       

 Lån i Riksgäldskontoret 3 827 3 548 29 

 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 8 412 8 288 30 

 Leverantörsskulder 11 280 8 953  
 Övriga kortfristiga skulder 8 063 18 295 31 

 Depositioner 4 823 4 735 32 
Summa 36 404 43 819   
Periodavgränsningsposter       

 Upplupna kostnader 15 650 13 128   

 Oförbrukade bidrag 99 970 72 462   
Summa 115 620 85 590 33 
 

 
    

Summa kapital och skulder 190 328 180 552  
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Anslagsredovisning 
Finansiella villkor 
Belopp i tkr    

Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

01 05 001 004 
Länsstyrelserna m.m. 

Anslagskredit 4 936 0 
Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 721 4 136 
Kredit på räntekonto 18 000 0 
Låneram för anläggningstillgångar 6 000 3 827 

     
Finansiering av förvaltningskostnader hos Region Östergötland 2 466 2 466 

13 03 001 001 
Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 

Anslagskredit 0 - 
Anslagsbehållning som disponeras Inget - 

Medlen får användas för fortsatt uppdrag att ansvara för ett 
nationellt kompetensteam med tillhörande stödtelefon för att 
samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat 
våld och förtryck och dess olika uttryck. 
Under 2017 ska Länsstyrelsen arrangera en konferens med 
temat en nationell samling i ämnet. Konferensen ska arrangeras i 
samråd med Socialdepartementet.     

19 01 001 004 
Regionala 
tillväxtåtgärder 

Anslagskredit 114 0 
Anslagsbehållning som disponeras Inget - 
Uppföljning och utvärdering 100 135 
Beställningsbemyndigande 1 500 1 322 

 
Kommentar till Finansiella villkor 
01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m.: Ingående anslagsbehållning från tidigare år i 
kombination med personalvakanser har gett årets anslagsbehållning. 
 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder: Uppföljning och utvärdering avseer 
kostnader för uppföljningssystem samt arbetstid för uppföljning av tagna beslut. Ett 
visst överbeslutande har skett. Se även avsnitt Redovisning av 
beställningsbemyndigande.      
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Redovisning mot anslag        
Belopp i tkr        
Anslag 
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Utgiftsområde 01 
 Rikets styrelse 
01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m. 3 188 123 395 650 0 127 233 -123 097 4 136 

          
Utgiftsområde 13  
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 

  
13 03 001 001 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder E-län 0 5 000 0 0 5 000 -4 960 40 
          
Utgiftsområde 19  
Regional tillväxt  
19 01 001 004 Regionala 
tillväxtåtgärder 372 1 148 0 -372 1 148 -1 112 36 
          
Summa 3 560 129 543 650 -372 133 381 -129 169 4 212 

 

Redovisning mot inkomsttitel        
Inkomsttitel         Beräknat belopp Inkomster 
         
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter  600    761  
2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift  7 400    10 150  
2552 Övriga offentliga avgifter  1 600   
varav     
2552 01 Stiftelser, tillsynsavgift  0    395  
2552 02 Stiftelser, registerhållningsavgift  0    470  
2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen  0    208  
2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna  0    520  
2714 01 Sanktionsavgifter  300    535  
2811 9 Övriga inkomster  20    115  
9455 Lotteriavgifter  50    36  
Summa         9 970    13 190  

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Anslag Tilldelat 

bemyndig-
ande 

Ingående 
åtag-

anden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

    2017 2017 2018 2019 2020 2021 
19 01 001 004 
Regionala tillväxtåtgärder 1 500 1 392 1 322 1 140 182 0 0 
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Sammanställning av utlåningsverksamhet mot anslag 
Redovisning mot anslag Utfall 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder   
Såddlån 982 

 

Kommentar  
Beloppet avser inbetalningar amortering (937 tkr) och ränta (46 tkr) mot anslag under 
2017. 

 

Anslagsfinansierad utlåning Lånefodringar 
IB 

Nyutlåning Amortering 
av lån 

Avskrivning 
av lån 

Lånefodringar 
UB 

Lånefodringar med villkorad 
återbetalninsskyldighet           
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder           
Såddlån 6 163 0 937 55 5 170 

 

 

Reserveringar för låneförluster  IB Årets 
förändring 

UB Lånefodringar 
efter 
reserveringar 
UB 

19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder         
Såddlån Värderegleringar (50%) 3 081 496 2 585 2 585 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 
och allmänna råd till förordningen. Länsstyrelsens redovisning följer god 
redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring. 
 
Regeringen har beslutat att återrapportering ska ske enligt anvisningar som framgår 
under rubriken Verksamhet i avsnitt 1 "Mål och Återrapporteringskrav", avsnitt 2 
"Organisationsstyrning" och avsnit 6 "Avgifter och bidrag" samt bilaga 2 "Mall för 
redovisning av statistik" i regleringsbrevet. Anvisningarna utgör ett undantag från 
bestämmelserna i 3 kap. 2 § FÅB och i vissa fall undantag från 3 kap. 1 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  
 
Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 5 
januari 2018.   
 
De flesta belopp i resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp 
av exelerator. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger 
avrundningsdifferenser. 
 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter 
brytdagen redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för 
periodavgränsningsposter har fastställts till ett halvt basbelopp.  
 
Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till halvt basbelopp. 
Skulder till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis 
och regleras halvårsvis med värdeförändring till följd av ändrade löner med mera. 
 
Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade 
bidrag. Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och 
redovisas som upplupna bidragsintäkter. 
 
Anläggningstillgångar  
Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på 
minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. För förbättringsutgifter 
på annans fastighet gäller ett halvt basbelopp.  
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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. Följande avskrivningstider 
tillämpas. 
 
    Avskrivningstid 
Immateriella anläggningstillgångar  3 år 
   
Materiella anläggningstillgångar      
- Förbättringsutgift på annans fastighet   högst 5 år 
 
- Maskiner, inventarier m.m.     
IT-utrustning    3 år 
Bilar och transportmedel    4 år 
Maskiner     4 år 
Konst     ingen avskrivning 
Övriga inventarier     5 år 
 
- Pågående nyanläggning    ingen avskrivning 
 
Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
 
Redovisning av lönegaranti sker i enlighet med Ekonomistyrningsverkets skrivelse den 
6 december 2002. Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 88 procent, vilket 
motsvarar det erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar. 
Princip för värdereglering är framtagen gemensamt mellan de länsstyrelser som 
hanterar lönegaranti. 
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Ersättningar och uppdrag 
Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag. Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till 
rådsledamöter och ledande befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- 
eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i 
aktiebolag. 
 

Namn 
Ersättning 
kronor Andra uppdrag 

   
Landshövding     
Nilsson, Elisabeth 1 353 647 Ordförande Göta Kanal AB 
  Styrelseledamot Boliden AB 
  Fullmäktige SKANDIA 
  Styrelseledamot EKN, Exportkreditnämnden 
Länsråd     
Zetterström, Kristina 1 115 929 Ordförande Vätternvårdsförbundet 
  Ledamot SMHI:s insynsråd 
  Ledamot Energieffektiviseringsrådet 
Insynsråd     

Bengtsson, Finn 6 000 
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd vid 
Socialdepartementet och Donationsrådet vid Socialstyrelsen 

 
Borring, Peter 4 500 - 
 
 
Bredberg, Marie 

 
4 500 

Styrelseledamot i AB SKF, Combitech AB, Mjärdevi Science 
Park AB ochVricon System AB 

 
Danielsson, Anders 0 Ledamot i Värdegrundsdelegationen och Klarspråksnämnden 
 
Kristensson, Margareta 1 500 - 
 
Löfstrand, Johan 1 500 

Ledamot Boverkets insynsråd och styrelseledamot Mjärdevi 
Science Park AB 

   

Smedman, Stefan 3 000 
Ordförande i Ystad soldathemsförening  och styrelseledamot 
AFF Skåne 

 
Ståhl, Monica 6 000 Ledamot i Strukturfondpartnerskapet för Östra Mellansverige 
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Noter till resultaträkningen 
     
Not 1 Intäkter av anslag 2017 2016      

  01 05 001 Förvaltningsanslag 120 475  113 136  
  19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 884  1 352  
  13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 4 960  0  
  20 01 017 005 Klimatinvesteringar 0  1 045  
  Summa intäkter av anslag 126 319  115 533  

  

 
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 (2017: -155 tkr, 2016: -347 tkr) intjänad till och med 2008 enligt 
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. Förändring i tilldelade anslag har skett. Anslaget 20 
01 017 003 Klimatinvesteringar har övergått till annan myndighet, medan anslag 13 03 001 001 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder har tillkommit. Amortering av såddlån har skett med 936 tkr (935 tkr fg. år) mot 
anslag 19 01 001.      

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 2016      
  Offentligrättsliga avgifter 1 982  1 744  
  Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 6 846  5 625  
  Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar 65  399  
  Intäkter av andra ersättningar 3 989  6 717  
  Summa 12 882  14 485       

  Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av   
  Intäkter uthyrning 779  741  

  Intäkter utbildning/konferenser 423  782  
  Intäkter konsultuppdrag 4 810  2 812  
  Intäkter övriga 4 § avgifter 834  1 290  
   6 846  5 625       

  

Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. 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. Reavinsten avser 
försäljning av två bilar.  Intäkter från uthyrning avser i första hand verksamheten vid Naturum. Ungefär 
hälften av intäkterna för utbildningar och konferenser kommer från behörighetskurser inom 
landsbygsverksamheten. Intäkter från konsultuppdrag kommer främst ifrån uppdrag inom naturvård, men 
också från exempelvis utlån av personal till Region Östergötland inom regional tillväxt.      

Not 3 Intäkter av bidrag 2017 2016      
  Bidrag från statliga myndigheter 89 130  90 548  
  varav   

  Naturvårdsverket 33 037  38 782  
  Länsstyrelsen i Örebro län 22 665  2 327  
  Statens jordbruksverk 11 169  9 747  
  Havs- och vattenmyndigheten 5 343  8 059  
  Riksantikvarieämbetet 4 739  5 910  
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3 693  3 027  
  Kammarkollegiet 2 021  14 769  
  Statens energimyndighet 1 531  2 120  
  Övriga motparter 4 933  5 807       

  Bidrag från övriga 6 260  170  
  varav bidrag från EU:s fonder  6 154 89  
  Summa 95 390  90 718       

  

Länsstyrelsen i Örebro län fick under 2017 dispositionsrätt på totalt 15 anslagsposter att fördela till övriga 
länsstyrelser. Dessa poster är en omfördelning av anslag från andra myndigheter, däribland 
Kammarkollegiet och Naturvårdsverket.      

Not 4 Finansiella intäkter 2017 2016      
  Räntekonto i Riksgälden (avseende lån) 16  24  
  Övriga finansiella intäkter 0  4  
  Summa 17  28       
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Ränteintäkter på lån beror på att räntan har varit negativ under året. Avrundning ger en totalsumma på 17 
tkr (räntekonto 16,19 tkr samt ränta skattekonto 0,31 tkr).      

Not 5 Kostnader för personal 2017 2016      

  
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal -98 521  -89 380  

  varav   

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 

(uppdragstagare) -2 016  -2 551  
  Övriga kostnader för personal -47 993  -44 368  
  Summa -146 514  -133 748       

  
Ökade kostnader för personal är osakad av ökat antal anställda (fler årsarbetskrafter) samt årlig 
löneökning.      

Not 6 Övriga driftskostnader 2017 2016      
  Övriga driftskostnader -70 657  -65 380  
     

 
  

Ökad total omsättning för Länsstyrelsen Östergötland i stort har bidragit till ökade driftskostnader 2017 
(främst inom IT, resor, övriga varor och tjänster samt utbildningstjänster). Kostnaderna avser 
förvaltningsverksamhet, projektverksamhet och naturreservatförvaltning etc.      

Not 7 Finansiella kostnader 2017 2016      
  Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgälden -308  -348  
  Övriga finansiella kostnader -67  -43  
  Summa -375  -390       

  Kostnaden på räntekontot beror på att räntan varit negativ under året.      
Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar 2017 2016      

  Avskrivningar och nedskrivningar -1 822  -3 190  
  varav    

  avskr förbättringsutg på annans fastighet -305  -356  
  avskr maskiner, inventarier och övriga materiella AT -1 517  -2 834       
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Not 9 Intäkter av avgifter m.m. som 
inte disponeras 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 
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Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 0 0 9 970 13 190 -9 970 -13 190 0 0 0 

  
 

2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 0 0 600 761 -600 -761 0 0 0 

   2537 Miljöskyddsavgift 0 0 7 400 10 150 -7 400 -10 150 0 0 0 

  
 

2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter 0 0 1 600 1 593 -1 600 -1 593 0 0 0 

  
 

varav  

  
 

Avgifter enl. 
avfallsförordningen 0 0 0 208 0 -208 0 0 0 

   Stiftelser tillsynsavgift 0 0 0 395 0 -395 0 0 0 

  
 

Stiftelser 
registerhållningsavgift 0 0 0 470 0 -470 0 0 0 

  Övriga avgifter 0 0 0 520 0 -520 0 0 0 

   2811 9 Övriga inkomster 0 0 20 115 20 -115 0 0 0 

   2714 Sanktionsavgifter 0 0 300 535 300 -535 0 0 0 

   9455 Lotteriavgifter 0 0 50 36 50 36 0 0 0 

  
 

Summa avgifter redovisade 
mot inkomsttitel 0 0 9 970 13 190 -9 970 -13 190 0 0 0 

    

Noten är omarbetad under år 2017 och överensstämmer inte med noten i årsredovisningen år 2016. 
Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende länsstyrelserna. Noten är 
uppdelad på avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. På de VHT-koder som 
avgiftsinkomster redovisas förekommer inte enbart kostnader som är härförbara till respektive 
ärendehantering. De kan även innehålla lönekostnader som avser andra arbetsuppgifter. Ett mer långsiktigt 
arbete krävs för att kunna skapa en rättvisande bild. Den nationella EA-samordningen kommer utifrån detta 
års bokslutsarbete analysera och fortsätta arbetet med matcha kostnader mot intäkter. Den 
redovisningsstruktur som länsstyrelserna har idag medger inte absolut matchning. Detta faktum samt då det 
inte finns ett tydligt samband mellan prestationer som utförs och avgifterna för dessa redovisas nollresultat. 
Skillnad mellan utfall och budgeterat består till största del av miljöskyddsavgifter, fakturerade i slutatet av 
året och ej inbetalade 2017. 
 

 
Not 10 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2017 2016 

     
  Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 190  -10 791  
  varav   

  Expeditions- och ansökningsavgifter -761  -767  
  Miljöskyddsavgifter -10 150  -8 462  
  Stiftelser, tillsyns- och registerhållningsavgifter -865  -798  
  Avgifter enligt avfallsförordningen -208  -167  
  Sanktionsavgifter -535  -190  
  Övriga avgifter -520  -361  
  Övriga inkomster -115  0  
  Lotteriavgifter -36  -45  
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Not 11 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2017 2016 

     
  01 05 001 Förvaltningsanslag 2 467  2 445  
  19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder 1 165  358  
  20 01 017 005 Klimatinvesteringar 0  13 306  
  Summa 3 632  16 110  
     

  Skillnaden mellan åren beror på att anslaget för Klimatinvesteringar har övergått till annan myndighet. 
     
Not 12 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2017 2016 

     
  Från myndighet   

  Kammarkollegiet 65 362  88 501  
  Naturvårdsverket 24 506  12 992  
  Länsstyrelsen i Örebro län 7 468  1 637  
  Havs- och vattenmyndigheten 6 629  7 064  
  Socialstyrelsen 3 111  5 208  
  Statens energimyndighet 2 242  1 901  
  Övriga myndigheter 956  2 719  
  Summa 110 275  120 022  
     

  

Ökning från Naturvårdsverket inom sanering av förorenad mark. Omdisponering av anslag till 
Länsstyrelsen Örebro har ökat medel från dem, och påverkar bland annat andra myndigheter så som en 
minskning från Socialstyrelsen och Kammarkollegiet. Minskningen Kammarkollegiet hänförs även till 
bland annat minskat antal bidrag inom lönegarantin. 

     
Not 13 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2017 2016 

     
  EU institutioner eller andra organ 13 408  2 364  
  Lönegaranti konkurser -10 477  -11 717  
  Lönegaranti rekonstruktioner 7 804  40 432  
  Övriga  270  1 585  
  Summa 11 005  32 664  

  

Av de medel som erhållits från EU avser 11,6 tkr projektet Life Coast Benefit samt ytterligare 1,8 tkr för 
projektet Life Bridging the Gap. I båda fallen avser det medel till partners i projekten. Lönegaranti avser 
utdelning och återbetalning i konkurser och rekonstruktioner, medlen avser huvudsak finansiering av 
lönegarantibidrag. Den verksamheten har varit något lägre 2017. 

Not 14 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2017 2016 
     
 

 
Ingående balans 5 573  5 684  

 
 

Årets förändring -406  -111  
 

 
Utgående balans 5 167  5 573  

 
 

   
 

 
Uppdelat på   

 
 

Älgvårdsfonden   
 

 
Ingående balans 4 680  4 672  

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -447  8  
  Utgående balans 4 233  4 680  
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Bygdemedel   

 
 

Ingående balans 893  1 012  

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 65  65  

  Lämnade bidrag -24  -184  

  Utgående balans 934  893  

     
Not 15 Lämnade bidrag 2017 2016 

     
  Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -51 704  -45 201  

  Lämnade bidrag till internationella organisationer 0  -84  

  Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -84 833  -118 803  

  Summa Lämnade bidrag -136 537  -164 088  
     
  inom verksamhetsområden   
  Lönegaranti -74 442  -108 335  

  Efterbehandling av förorenade områden -19 695  -8 867  

  Förvaltning och skötsel av skyddade områden -15 802  -4 575  

  Miljömål -7 810  -8 339  

  Strategiskt arbete, planer och stöd inom energi och klimat -6 592  -15 208  

  Övriga områden -12 197  -18 764  

   -136 537  -164 088  

  varav finansiering genom EU-fond   
  EU Life-program -13 408  -2 364  

     
  EU-finansieringen härrörs till verksamhetsområdet förvaltning och skötsel av skyddade områden. 
     

Not 16 Årets kapitalförändring 2017 2016 
     
  Verksamhetsutfall   
  Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -259  -0  

  Övriga periodiserade kostnader SCR (Förprövning djurstallar) 0  1 543  

  Summa verksamhetsutfall -259  1 543  
     
  Uppbörd   
     
  Transfereringar   
  Lönegaranti konkurser -14 869  -21 166  

  Lönegaranti rekonstruktioner 3 256  26 408  

  Övriga periodiserade kostnader SCR 441  -360  

  Summa transfereringar -11 173  4 882  
       

  Summa årets kapitalförändring -11 432  6 425  
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Noter till balansräkningen 
Not 17 Immateriella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 

     
  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   
  Ingående anskaffningsvärde 214 214 

  Utgående anskaffningsvärde 214 214 

     
  Ingående avskrivningar -214 -214 

  Utgående avskrivningar -214 -214 

  Bokfört värde 0 0 
     
  Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 
     

Not 18 Materiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 
     
  Förbättringsutgifter på annans fastighet   
  Ingående anskaffningsvärde 7 456 7 132 

  Årets anskaffning 484 324 

  Utgående anskaffningsvärde 7 941 7 456 

     
  Ingående avskrivningar -6 618 -6 262 

  Årets avskrivningar -305 -356 

  Utgående avskrivningar -6 923 -6 618 

       

  Bokfört värde 1 017 838 
     
  Maskiner, inventarier, installationer mm.   
  Ingående anskaffningsvärde 22 173 23 238 

  Årets anskaffning 2 514 891 

  Årets försäljning, utrangering -515 -1 957 

  Utgående anskaffningsvärde 24 172 22 173 

     
  Ingående avskrivningar -19 376 -18 258 

  Årets avskrivningar -1 517 -2 834 

  Årets försäljning, utrangering 515 1 717 

  Utgående avskrivningar -20 377 -19 376 

       

  Bokfört värde 3 795 2 797 
     

  
Anläggningstillgångar har främst ökat via inköp av nya tjänstebilar, och investeringar i nya 
säkerhetsanläggningar. 

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTRGÖTLANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2017 
 
 

203 
 

     
Not 19 Utlåning 2017-12-31 2016-12-31      

  Såddlån   
  Ingående balans 6 162 8 752 
  Amortering -936 -935 
  Avskrivning -55 -1 655 
  Värdereglering -2 585 -3 081      

  Utgående balans (netto, värdereglering 50%) 5 171 6 162 
     

  
Inga nya lån beslutas sedan överlämning av uppgift till Region Östergötland. Utgående balans 2016 
justerad för tydligare not.      

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31      
  Lönegarantifordringar 29 968 42 096 
  Uppbördsfordringar 2 660 771 
  Övriga kortfristiga fordringar -24 99 
  Summa 32 604 42 966      

  

Lönegarantifodringar avser värde exkl. sociala avgifter. Uppbördsfodringar består av fakturerade avgifter, 
bland annat miljöavgifter fakturerade i slutet av 2017 (nov). Övriga kortfristiga fodringar avser arvodes- eller 
lönefodringar för personal samt kortinbetalningar Naturum Tåkern.      

Not 21 Periodavgränsningsposter 2017-12-31 2016-12-31      
  Förutbetalda kostnader   

  Förutbetalda hyror 3 442 3 419 
  Övriga förutbetalda kostnader 0 5 
  Summa förutbetalda kostnader 3 442 3 424      

  Upplupna bidragsintäkter   
  Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 7 215 11 578 

  varav   
  Statens jordbruksverk 6 165 8 030 
  Statens energimyndighet 1 098 2 292 
  Övriga myndigheter -48 1 256      

  
Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 3 820 2 753 

  varav finansiering genom EU-fonder 2 306 2 162 
       
  Totala upplupna bidragsintäkter 11 035 14 331   

  Övriga upplupna intäkter -72 705      
  Summa periodavgränsningsposter 14 405 18 461      

  

Övriga upplupna intäkter är medel från Länsstyrelsen Västmanland (länsstyrelsegemensam 
resurssamverkan). Övriga myndigheter 2017 består av KAM 919 tkr, Trafikverket 662 tkr, RAÄ 242tkr samt 
endast mindre belopp på ytterligare myndigheter. En justering mot Länsstyrelsens egen motpart (-1 969 
tkr) ger totalt utfall -48 tkr för övriga myndigheter. Detta belopp avser en korrigering av oförbrukade bidrag 
till upplupna bidrag i bokföringssystemet.      

Not 22 Avräkning med statsverket 2017-12-31 2016-12-31      
  Uppbörd   

  Ingående balans -771 -5 947 
  Redovisat mot inkomsttitel (-) -13 190 -10 791 
  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 11 300 15 967 
  Skulder avseende uppbörd -2 660 -771      
  Anslag i icke räntebärande flöde   
  Redovisat mot anslag (+) 6 072 15 127 

  
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) -5 813 -15 127 

  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 259 0      
  Anslag i räntebärande flöde   
  Ingående balans -3 188 -140 
  Redovisat mot anslag (+) 123 097 115 928 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -124 045 -118 976 
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  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 136 -3 188      

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag   

  Ingående balans 484 831 
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -155 -347 

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 329 484      

  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto    
  Ingående balans 13 199 27 953 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 210 790 215 408 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -159 341 -229 321 
  Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -5 486 -840 
  Övriga fordringar på statens centralkonto 59 162 13 199 
       
  Summa utgående balans avräkning med statsverket 52 953 9 725 
     

  

Medel för transfereringar, större inbetalningar SCR, som ej ännu utbetalats ger en större utgående balans 
2017 än 2016. Bland annat för verksamhet sanering av förorenad mark. Bokförda värden under 
redovisning av betalningar uppbörd och anslag har justerats mot betalningar hänförliga till anslag och 
inkomsttitlar för att ge jämförande uppställning i noten.      

Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31      
  Räntekonto i Riksgälden 59 148 68 622 

  

 
Högre belopp 2016 beror främst på utbetalningar avseende klimatinvesteringar som hade betalats i 
räntebärande flöde istället för icke räntebärande SCR.      
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Not 24 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31      
  Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 4 805 4 769      

  
Medel avser huvudsakligen arrende- och hyrestvister enligt Jordabalken samt nedsättning enligt lagen 
1927:56 om nedsättning av pengar hos myndighet.      

Not 25 Kassa och bank 2017-12-31 2016-12-31      
  Bank Nordea 343 472 
  Bank Danske Bank 525 496 
  Valutakonto 3 973 14 735 
  Övriga medel 15 4 
  Summa 4 856 15 707 

  

 
Skillnad mellan åren för valutakonto beror på insatta medel för EU-projekt. Medel på valutakonto är 
medel som normalt ska vidareförmedlas. Vid bokslutet 2016 saknades ett samarbetsavtal för Life-
projektet BTG varför medel inte hade kunnat utbetalas till partners. Övriga medel är kopplade till 
kontantkassa vid Naturum Tåkern.           

Not  26  Förändring myndighetskapital             
  Stats-

kapital 
Dona-
tions-
kapital 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
anslags-
finansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
avgifts-
belagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
bidrags-
finansierad 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 
resultaträkning 

Summa 

            
  Utgående balans 2016 7 818 0 -4 376 -1 543 36 712 6 425 45 035 

  varav         
  Såddfinansiering -935 0 0 0 0 0 -935 

  

Avgiftsfinansierad 
verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 -1 543 0 0 -1 543 

  Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 36 712 0 36 712 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 0 0 -4 376 0 0 6 425 2 049 

            
  Ingående balans 2017 7 818 0 -4 376 -1 543 36 712 6 425 45 035 

            

  
Föregående års 
kapitalförändring 0 0 -360 1 543 5 242 -6 425 0 

            
  Årets förändring         
  varav         
  Såddfinansiering -937 0 0 0 0 0 -937 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 0 0 0 0 0 -11 432 

-11 
432 

            

  
Summa årets 
förändring -937 0 0 0 0 -11 432 

-12 
369 

            
  Utgående balans 2017 6 881 0 -4 736 0 41 953 -11 432 32 666                 
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Not  27   
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 2017-12-31 2016-12-31       

   Ingående avsättningar 505 0 
   Årets pensionskostnader 98 634 
   Årets pensionsutbetalningar -270 -129 
   Utgående avsättning 333 505       
   Kostnader avser avtal för förtidspensionering.       

Not  28   Övriga avsättningar 2017-12-31 2016-12-31       
   Lokalt omställningsarbete   
   Årets förändring 107 31 
   Utgående balans 139 31       
   Omstruktureringsåtgärder   
   Årets förändring 0 0 
   Summa övriga avsättningar 139 31       

   
Avser kompentenshöjande åtgärder för personalen. Hela beloppet kommer att förbrukas under 
nästkommande år.       

Not  29   Lån i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31 

   
 
Lån   

   Ingående balans 3 548 5 655 
   Under året upptagna lån 2 080 1 325 
   Årets amorteringar -1 801 -3 432 
   Utgående balans 3 827 3 548       
   Beviljad låneram 6 000 13 000 
      
   Räntekontokredit i Riksgäldskontoret   

   Beviljad kreditram 18 000 18 000 
   Utnyttjad 0 0       

Not  30   Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31       
   Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 4 047 4 237 
   Lagstadgade arbetsgivaravgifter 3 983 3 713 
   Mervärdesskatt 383 338 
   Summa 8 412 8 288       
   Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal samt lönegaranti. 
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Not  31   Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 
   

 
  

   Personalens källskatt 2 447 2 348 
   Övriga kortfristiga skulder 5 616 15 946 
   Bestående av   
   Preliminärskatt lönegaranti 988 985 
   EU-medel för vidarebefordran 3 973 14 735 
   Övrigt 656 226 
      
   Summa 8 063 18 295 
      

   

Skillnaden mellan år består främst av EU-medel på valutakonto (2016) för vidareförmedling inom EU-
projektet Life BTG. 

Not  32   Depositioner 2017-12-31 2016-12-31 
   

 
  

   Depositioner 4 823 4 735 
      

   
Deponerade medel (arrende- och hyrestvister samt nedsättning) beräknas till 90 % regleras inom 12 
mån. 

Not 33   Periodavgränsningsposter 2017-12-31 2016-12-31 
 

   
  

   Upplupna kostnader   
   Upplupna löner, arvoden inkl social avg 838 919 
   Upplupna semesterlöner inkl social avg 11 954 10 743 
   Övriga upplupna kostnader 2 857 1 466 
   Summa upplupna kostnader 15 650 13 128 

 
 

   

  
   Oförbrukade bidrag från annan myndighet 83 316 59 838 
   varav   
   Naturvårdsverket 32 923 10 817 
   Kammarkollegiet 8 841 9 348 
   Havs- och vattenmyndigheten 8 512 5 135 
   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 674 4 959 
   Riksantikvarieämbetet 4 517 4 168 
   Länsstyrelsen i Örebro län 3 598 331 
   Länsstyrelsen i Uppsala län 3 594 4 329 
   Övriga myndigheter 16 658 20 752 

   
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras 
att användas:   

    - Inom tre månader 16 662 11 967 
    - mer än tre månader till ett år 58 322 41 887 
    - mer än ett år till tre år 8 332 5 984 

   
Oförbrukade bidrag från ickestatliga 
organisationer eller privatpersoner 16 654 12 624 

   varav finansiering genom EU-fonder 5 401 3 290 
      
   Summa oförbrukade bidrag 99 970 72 462       

   Summa periodavgränsningsposter 115 620 85 590 

 
   

 
Ökade upplupna semesterlöner som följd av fler anställda (ökning årsarbetskrafter). Övriga upplupna 
kostnader är främst periodiseringar från olika delar av verksamheten. Ökade oförbrukade bidrag, 
främst Naturvårdsverket, är bland annat orsakade av verksamhet sanering förorenad mark. Medel har 
inbetalats men ej ännu vidareförmedlats eller förbrukats. En justering mot Länsstyrelsens egen 
motpart (1 483 tkr) finns bland övriga myndigheter. Detta belopp avser en korrigering av oförbrukade 
bidrag till upplupna bidrag i bokföringssystemet.  
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Bilaga 
Regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i 
årsredovisningen  
Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna berör Länsstyrelsen i 
Östergötlands län och återrapporteras på anvisat sätt och inte i årsredovisningen. 
Uppdragsformuleringarna har förkortats och/eller omformulerats av utrymmesskäl. 

Nr Uppdrag Rapportering 

Datum Mottagare Diarienummer 

1.21, 
st. 2 

Bedömning av kommunerna 
gällande överenskommelse 
om kommunernas 
krisberedskap. 

2017-10-31 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

450-6850-17 

1.29 Länsstyrelserna ska i Hermes 
redovisa prognoser med 
tillhörande kommentarer för 
2017-2020. 

2017-01-18 
2017-02-17 
2017-05-03 
2017-07-31 
2017-10-25 

Hermes, Finansdepartementet 111-9501-2017 

1:30 Länsstyrelserna ska i en 
samlad redovisning redovisa 
utfall och prognos för 
verksamheter som finansieras 
såväl av förvaltningsanslag 
som av andra intäkter. 

2017-05-03 
2017-10-25 

Finansdepartementet 111-9501-2017 

1:31 Länsstyrelserna ska redovisa 
prognoser för 
anslagsbelastning avseende 
anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder under 
utgiftsområde 19 för 2017–
2021. 

2017-01-18 
2017-02-17 
2017-05-03 
2017-07-31 
2017-10-25 

Hermes, Finansdepartementet 111-9501-2017 

3.1 Bidra till satsning på moderna 
beredskapsjobb 

2017-08-01 Statskontoret Besvarad via 
webbenkät utskickat 
av Statskontoret. 

3.2 Tillsyn över djurhälsopersonal 
(uppdrag från år 2016, 
Fi2015/01087/SFÖ) 

2017-02-01 
 

Statens jordbruksverk 280-12786-17 

3.2 Tillsyn över djurhälsopersonal 
(uppdrag från år 2017, 
Fi2017/02789/RS) 

2018-02-01 Statens jordbruksverk 280-12786-17 

3.3 Foder och animaliska 
biprodukter (uppdrag från år 
2016, Fi2015/01087/SFÖ 
m.fl.) 

2017-02-28 Statens jordbruksverk 280-12786-17 

3.4 Allmänna veterinära frågor 
(uppdrag från år 2016, 
Fi2015/01087/SFÖ m.fl.) 

2017-02-01 Statens jordbruksverk 280-12786-17 

3.5 Medverka i Tillväxtverkets 
uppdrag att säkerställa 
nationell uppföljning av det 
regionala tillväxtarbetet och 

  305-7225-17, 
303-4505-17 
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Nr Uppdrag Rapportering 

Datum Mottagare Diarienummer 
uppföljning av anslag 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder. 

3.6 Redovisningar av 
bemyndigande gällande 
anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder, utg.omr. 19 
Regional tillväxt. 

 Tillväxtverket 305-4505-17 

3.10 Bredband i världsklass. 2018-02-01 Post- och telestyrelsen 341-1243-18 

3.10 Bredband i världsklass, 
kanalisation. 

2017-02-01 
2017-06-30 
2017-08-01 

Länsstyrelsen i 
Örebro/Näringsdepartementet 

341-1243-18 

3.11 Granska kommunernas tillsyn 
av ovårdade fastigheter. 

2018-01-31 Boverket 400-891-18 

3.12 Uppföljning av tillämpningen 
av plan- och 
bygglagstiftningen 

2018-01-31 Boverket 
 

400-893-18 

3.13 Översyn processer och utbyte 
av erfarenheter mellan 
länsstyrelser i arbetet med att 
verka för att behovet av 
bostäder tillgodoses. 

2017-10-01 Näringsdepartementet 400-7759-17 

3.13 Handläggning och rådgivning 
för att möta behovet av 
bostäder 

2018-02-28 Boverket 1) 

3.14 Kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning 

2017-06-15 Boverket 405-6465-17 

3.15 Användandet av digital teknik 2017-05-31 Boverket 400 -6199-17 

3.16 Minskad klimatpåverkan och 
energiomställning – 
länsstyrelserna arbete med 
klimatinvesteringar samt 
möjliga synergieffekter. 

2018-01-26 Naturvårdsverket 427-13331-17, 
425-13330-17 

3.16 Minskad klimatpåverkan och 
energiomställning – 
länsstyrelserna arbete enligt 
uppdraget. 

2018-01-26 Länsstyrelsen i Östergötlands 
län 

427-13331-17, 
425-13330-17 

3.16 Minskad klimatpåverkan och 
energiomställning – 
sammanställning och 
bedömning av 
länsstyrelsernas arbete 

2018-03-31 Miljö- och energidepartementet 1) 

3.17 Sevesotillsyn 2018-02-28 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

1) 

3.18 Stärkt säkerhetsarbete 2018-02-22 Miljö- och energidepartementet, 
kopia till Justitiedepartementet 

1) 

3.19 Miljötillsyn 2018-02-15 Naturvårdsverket 550-1863-18 

3.20 Utsläpp av enskilda avlopp 2018-03-30 Havs- och vattenmyndigheten 1) 

3.21 Förelägganden inom ramen 
för tillsyn över 
vattenverksamheter 

2017-04-01 Lst Jämtland/Miljö- och 
energidepartementet 

Mejlsvar till Lst 
Jämtland 
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Nr Uppdrag Rapportering 

Datum Mottagare Diarienummer 

3.22 Skydd av värdefulla 
naturområden 

2018-02-15 Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten 

511-1023-17 

3.23 Regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur* 

2017-10-01 
2018-10-01 

Miljö- och energidepartementet 512-1939-17 
1) 

3.24 Havs- och vattenmiljö: 
användning av medel från 
anslaget 1:11 Åtgärder för 
havs och vattenmiljö. 

2018-02-15 Havs- och vattenmyndigheten 511-1586-17 

3.26 Strandskydd 2018-02-15 Naturvårdsverket 526-694-18 

3.27 Friluftsliv 2018-02-15 Naturvårdsverket 512-1098-17 

3.28 Kostnader för hantering av 
jordbruksstöd 

2017-02-01 Statens jordbruksverk 600-1694-17 

3.29 Gemensam 
inlämningsfunktion 

2018-03-31 Näringsdepartementet 1) 

3.31 Grundläggande betaltjänster 2017-12-01 Lst 
Dalarna/Näringsdepartementet 

341-7358-17 

3.32 Fiske 2017-02-01 Havs- och vattenmyndigheten 623-448-17 

3.33 Folkhälsa – ANDT 2018-01-31 Lst 
Örebro/Folkhälsomyndigheten 

705-13393-17,  
706-1895-18 

3.34 Jämställdhet: motverka 
hedersrelaterat våld och 
förtryck (uppdrag från RB 
2016) 

2017-03-31 
 

Socialdepartementet 801-3235-17 

3.34 Jämställdhet: motverka 
hedersrelaterat våld och 
förtryck (uppdrag från RB 
2017) 

2018-04-03 Socialdepartementet 801-3235-17 
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3.35 Jämställdhet: arbete mot 
prostitution, människohandel, 
skydd och stöd för kvinnor, 
förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor (RB 2016) 

2017-03-31 Socialdepartementet 801-6666-17 

3.35 Jämställdhet: arbete mot 
prostitution, människohandel, 
skydd och stöd för kvinnor, 
förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor (RB 2017) 

2018-04-03 Socialdepartementet 801-6666-17 

3.38 Jämställdhet: främja och 
lämna stöd till insatser för att 
motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck 

2017-03-31 Socialdepartementet 801-1667-17,  
801-3238-17 

3.39 Jämställdhet: strategier för 
jämställdhetsintegrering 2014-
2016 

2017-02-15 Socialdepartementet 801-1565-17 

3.40 Integration: lägesbilder 
avseende vilken påverkan 
som aktuella förändringar i 
antalet asylsökande och 
nyanlända har. 

2017-04-20 
2017-10-20 
Samt vid 
behov 

Lst Jönköping/Arbetsmarknads-
departementet 

851-2424-17 

3.41 Integration: samordna tidigare 
insatser för asylsökande 

2018-03-02 Lst Jönköping/Arbetsmarknads-
departementet 

1) 

3.42 Integration: statsbidrag till 
verksamheter för asylsökande 

2018-03-02 Lst Jönköping/Arbetsmarknads-
departementet 

1) 

3.44 Integration: kommunernas 
beredskap och 
mottagningskapacitet 

2018-03-02 Lst Jönköping/Arbetsmarknads- 
departementet 

1) 

3.45 Integration: ersättning enligt 
37 § förordningen (2010:1122) 
om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar 

2018-03-02 Lst Jönköping/Arbetsmarknads- 
departementet 

1) 

3.46 Integration: förordningen 
(2010:1138) om 
samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

2018-03-02 Arbetsmarknadsdepartementet 1) 

3.48 Mottagande av 
ensamkommande barn och 
unga: kommunernas 
beredskap och kapacitet 

2018-03-02 Lst Jönköping/Arbetsmarknads-
departementet 

1) 
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3.49 Mottagande av 
ensamkommande barn och 
unga: nationell kartläggning av 
ensamkommande barn som 
försvinner 

2017-12-15 Socialdepartementet Lst Stockholm 
redovisade 

3.53 Föräldrastöd: stöd till föräldrar 
med barn i tonåren 

2017-02-15 
2018-02-15 

Socialdepartementet 801-1565-17 

3.55 Förenklingsarbete för företag* 2018-03-31 Lst Kronoberg/Närings-
departementet 

1) 

3.56 Regional samordning inom det 
brottsförebyggande området 

2018-02-15 Justitiedepartementet 706-1894-18 

* Uppdraget redovisas också helt eller delvis i årsredovisningen för år 2017. 
1) Slutredovisning ännu ej inlämnad. 
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Länsstyrelsen Östergötland  
Östgötagatan 3 581 86 Linköping  
Växel: 010-223 50 00  
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se 

lansstyrelsen.se/ostergotland 

 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som 
finns nära människorna i varje län. Vi är en vik-
tig länk mellan människor och kommuner å 
ena sidan och regering, riksdag och centrala 
myndigheter å den andra. Landshövdingen är 
chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att 
följa utvecklingen och informera regeringen om 
länets behov. 

mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
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