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Tillsammans för ett hållbart och levande län 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet 
av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära 
verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen. 

Titel: Verksamhetsplan 2022 
Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län 
Diarienummer: 8878–2021 
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Verksamhetsplanens syfte  
Verksamhetsplaneringen är central i Länsstyrelsens arbete med styrning, 
planering och uppföljning. Länsstyrelseinstruktionen anger myndighetens 
uppdrag och regleringsbrevet anger årliga mål och uppdrag samt ekonomiska 
ramar för Länsstyrelsens verksamhet.  

Länsstyrelsens vision och den strategiska inriktningen är det som vägleder oss i 
våra prioriteringar och i genomförandet av uppdraget samt ska vara tydlig för 
alla medarbetare. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska vara 
vägledande i all verksamhet och bidra till länets utveckling. I myndighetens 
samlade uppdrag ingår att ta hänsyn till och anpassa verksamheten efter lokala 
och regionala förutsättningar i Örebro län. 

Länsledningen och ledningsgruppen har beslutat om övergripande prioriterade 
områden för myndigheten som är styrande för avdelningarnas och enheternas 
planering. I verksamhetsplanen för myndigheten beskrivs ett antal för 
Länsstyrelsen centrala omvärldsfaktorer, mål och gemensamma prioriteringar 
som ligger till grund för myndighetens arbete under 2022.  

Länsledningen och ledningsgruppen har beslutat att verksamhetsplaner ska 
finnas på myndighets- och avdelningsnivå. På enhetsnivå ska därefter åtgärder, 
aktiviteter, nyckeltal och indikatorer tas fram, för att tydliggöra hur enheten 
bidrar till att uppfylla myndighetens och avdelningens prioriteringar och mål.  

Myndigheten har inför 2022 identifierat prioriteringar inom ramen för följande 
områden: 

• Genomförande av den strategiska planen 2019 - 2022 
• Styrning och ledning 
• Utveckling av chefer och medarbetare 
• Kommunikationsstrategiskt arbete 
• Arbetsmiljö 
• Kompetensförsörjning 
• Lokalutveckling 

Målsättningen med verksamhetsplanen är att förtydliga de prioriteringar som 
länsledningen beslutar om och som ska prägla arbetet under 2022. I de årliga 
verksamhetsplanerna framgår hur de långsiktigt beslutade prioriterade 
områdena i den strategiska planen 2019 - 2022 ska omsättas i verksamhet och i 
förlängningen bidra till att vi når vår vision. 
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Länsstyrelsens vision och ledord 
Länsstyrelsens vision och ledord ska vägleda oss i vårt uppdrag. 

Vår vision är: 

Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. 

Tillsammans står för att vi inte på egen hand kan klara av vårt uppdrag, vi är 
beroende av andra aktörer i samhället och vi behöver också samarbeta internt i 
myndigheten för att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar.  

Hållbart betyder att vårt arbete genomsyras av de tre dimensionerna av 
hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk.  

Levande innebär att vi har ett län där människor, djur och natur lever verkar 
och växer.  

Myndighetens uppdrag har vi formulerat som följer:  

Vi främjar en hållbar utveckling och gör verklighet av nationella mål utifrån 
länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära 
verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika 
intressen.  

Den statliga värdegrunden är grunden för våra ledord på Länsstyrelsen i Örebro 
län. Ledorden är vägledande för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter 
i vårt dagliga arbete både internt och externt. Ledorden återspeglar det som 
enligt förvaltningslagen är god förvaltning. 

Vårt arbete ska således präglas av att vi är:  

• Samverkande  
• Serviceinriktade  
• Rättssäkra  
• Drivande 
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Länsstyrelsens styrmodell 
Länsstyrelsens styrmodell skapar ett sammanhang som beskriver hur vi 
omsätter och tolkar regeringens styrning i vår verksamhet. Den beskriver hur 
våra styrdokument relaterar till varandra och skapar en utgångspunkt för hur vi 
prioriterar, genomför och följer upp arbetet. Målsättningen är att det ska bli 
tydligare hur den politiska inriktningen får genomslag i verksamheterna och ger 
oss bättre möjligheter att använda våra resurser på bästa sätt så att vi, i 
förlängningen, når vår vision.  

Länsledningen och ledningsgruppen har beslutat att verksamhetsplaner ska 
finnas på myndighets- och avdelningsnivå. Länsledningen beslutar om 
övergripande prioriterade områden för myndigheten som är styrande för 
avdelningarnas och enheternas planering. Enheterna ska planera sina 
verksamheter utifrån de direktiv som kommer från länsledning och 
avdelningschefer. 

Enhetscheferna arbetar tillsammans med sina medarbetare fram åtgärder, 
aktiviteter och indikatorer för att bidra till måluppfyllelse. 

Avdelningens verksamhetsplan har följande syften: 

• Att presentera hur avdelningen ska omsätta regeringens och länsledningens 
styrning i verksamhet. 

• Att utgöra avdelningens interna styrning innehållande en övergripande 
planering som ska vägleda enheter och medarbetare i fortsatt planering och 
genomförande. 
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• Skapa förutsättningar för att tydliggöra hur de övergripande målen omsätts i 
aktiviteter och konkreta arbetsuppgifter. 

• Identifiera och vid behov resurssätta samverkan med andra avdelningar och 
enheter. 

Organisation 
Länsstyrelsens organisation ser sedan 2021 ut som följer:  

Länsledning

Landsbygdsavdelningen

Djurskydd

Jordbruksstöd

Landsbygd 
och Näringsliv

Miljöavdelningen

Art och Vilt

Miljöskydd

Naturskydd

Vatten och Naturmiljö

Samhällsavdelningen

Plan och Kultur 

Samhällsskydd 
och Beredskap

Social hållbarhet

Verksamhetsstöd 

Ekonomi

Personal och 
Intern service 

Rättsenheten

Stab och
Kommunikation
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Omvärldsspaning 2022 
I årets omvärldsanalys har Länsstyrelsen identifierat ett antal övergripande 
omvärldsmönster. I omvärldsanalysen har också prioriteringar gjorts utifrån 
strategisk påverkan på verksamheten samt på vilken sikt vi behöver agera. 
Omvärldshändelser och omvärldsmönster som har stor strategisk påverkan på 
myndigheten på kort sikt omfattar samtliga nedanstående omvärldsmönster. 
Därutöver identifierades att statlig styrning och politisk inriktning, 
informationssamhälle i förändring samt uppdrag som är i förändring har en stor 
strategisk påverkan på kort sikt. Nedan beskrivs de identifierade 
omvärldsmönstren. 

Säkerhetspolitiska läget 
Länsstyrelsens uppdrag och organisation påverkas direkt och indirekt av 
säkerhetsläget i vår omvärld. Under de senaste åren har säkerhetsläget i vår 
omvärld förändrats. När världen blir allt mer sammankopplad ökar också den 
globala sårbarheten; finansiella kriser, ekologiska hot, pandemi, krig och 
förändrade maktbalanser. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion 
av Ukraina. I nuläget har Försvarsmakten bedömt att det inte föreligger ett 
direkt hot mot Sverige. Däremot kan vi komma att påverkas och det finns risk 
för störningar av samhällsviktiga verksamheter. Dessa väpnade konflikter och 
fortsatt ökade risker för terrorverksamhet kan också leda till stor 
flyktinginvandring till Europa och Sverige. Säkerhetsdiskussionerna har de 
senaste åren ökat i Sverige och har påverkat svenska regeringens 
prioriteringar i statsbudgeten såsom återuppbyggnaden av det militära och 
civila försvaret. Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet 
och behöver ha beredskap för nya uppdrag med anledning av väpnade 
konflikter eller andra kriser. 

Klimat- och miljöfrågorna blir allt viktigare 
Klimatförändringarna resulterar i mildare och blötare vintrar, stigande 
havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre 
växtsäsong. Det troliga är att det blir mer extremväder framöver. De ökade 
riskerna för extremväder med översvämningar, torka och bränder påverkar 
skördar och sekundärt djurskyddet. 

Både EU:s och Regeringens politik blir alltmer klimatinriktad, vilket blir tydligt 
genom nationella strategier och uppdrag inom till exempel cirkulär ekonomi, 
bioekonomi, vätgas, vindkraft, underlättad miljöprövning samt flera olika EU-
initiativ. Det går också att se att klimat- och miljöfrågan återspeglas i vissa 
lagar. Här kan nämnas Plan- och bygglagen och Miljöbalken som får alltmer 
klimatfokus.  

Social problematik ökar till följd av pandemin 
Det finns tecken som tyder på att den sociala utsattheten har ökat till följd av 
coronapandemin, främst hos sårbara grupper. Pandemin har också lett till ökad 
ojämlikhet. Lågkonjunktur och arbetslöshet har ett nära samband med ökat 
alkoholmissbruk, narkotikaanvändning, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet - 
särskilt hos unga och redan utsatta personer. Satsningar görs i 
Budgetpropositionen 2022 på åtgärdspaket för förebyggande arbete, för att 
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förbättra samhällets förmåga att upptäcka våldsutsatthet samt att effektivisera 
brottsbekämpning. De föreslår vidare att tillföra permanenta medel till arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och 
människohandel. Länsstyrelsen måste även ha beredskap för ökad 
smittspridning med anledning av pandemin och för ökad social problematik i 
pandemins fotspår. Länsstyrelsen måste således ta höjd för nya uppgifter och 
uppdrag som kan komma under 2022. 

Regeringen satsar i Budgetpropositionen 2022 på ett åtgärdspaket för att stärka 
det förebyggande arbetet, förbättra samhällets förmåga att upptäcka 
våldsutsatthet, effektivisera brottsbekämpning. Regeringen föreslår därutöver 
ett flerårigt åtgärdsprogram. För att möjliggöra ett långsiktigt och uthålligt 
arbete föreslår de vidare att tillföra permanenta medel till arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och 
människohandel.  

Ökad polarisering i flera frågor 
Polariseringen i samhället ökar och detta kan på olika sätt påverka vår 
verksamhet. Exempel på detta är ökad ojämlikhet i levnadsvillkor mellan 
individer och mellan boendeområden. En annan polarisering är den mellan stad 
och land, där boende på landsbygden ifrågasätter till exempel byggandet av 
vindkraftverk för att förse staden med dess energibehov. Genom att det finns 
många kommunikationskanaler blir det enkelt att sprida fakta och alternativa 
fakta. Desinformation kan göra att det skapas klyftor och ett splittrat samhälle 
varför det är viktigt att kunna möta media- och kommunikationslandskapet. 
Viktigt är också att kunna göra avväganden mellan olika intressen och 
kommunicera detta på ett tydligt sätt. Länsstyrelsen ser också fortsatt problem 
inom viltförvaltningen, eftersom målkonflikterna fortsätter att öka snarare än 
minska över tid. Licens- och skyddsjakt på varg och lodjur skapar stor 
uppmärksamhet i samhället. Mediebevakningen i frågor som rör rovdjur är stor 
och nyheter om jakt eller angrepp på tamdjur blir lätt starkt polariserade i 
sociala medier.  

Digitaliseringen påverkar vår verksamhet och vårt arbetssätt 
Digitaliseringen har påskyndats under pandemin. Detta påverkar vårt arbetssätt 
och vår möjlighet att kommunicera internt inom myndigheten och externt med 
andra aktörer. För myndigheten internt har det inneburit att vi har hittat nya, 
digitala sätt att mötas och kommunicera på. Medarbetarna har också utökat sin 
digitala kompetens. Människor kräver öppenhet, transparens och allt snabbare 
respons från myndigheter och det finns en större förväntan på digital mognad 
hos myndigheter för att förtjäna förtroende. Digitaliseringen medför också 
risker för informationskapning, trollfabriker och falska nyheter, vilket ställer 
krav på en välutbildad och funktionell krisorganisation som har förmågan att 
hantera riskerna. 

Digitaliseringen kan också få effekter på minskad avflyttning från mindre 
kommuner. Vi ser redan nu ett ökat ärendeantal inom strandskydd och 
fastighetsbildning i vårt län. 
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Kompetensförsörjningsfrågan blir allt viktigare 
Kompetensförsörjningsfrågorna blir allt viktigare för myndigheten. Det är en 
utmaning att hitta rätt kompetens och att bibehålla denna på sikt. Vi behöver 
säkerställa att Länsstyrelsen är en attraktiv arbetsplats föra kunna attrahera 
kompetens till myndigheten. Ett aktivt arbete med att attrahera, rekrytera, 
motivera, kompetensutveckla och behålla personal behöver finnas. 
Myndigheten behöver också tänka framåt vad gäller vilken kompetens som kan 
komma att behövas på ett eller några års sikt i takt med att nya uppdrag 
kommer till myndigheten.  

Arbetsmiljöfrågor och frågor om arbetssätt i fokus 
Arbetsmiljöfrågorna blir mångfacetterade kopplat till distansarbete. Under 
coronapandemin har det visat sig att det fungerar bra att arbeta i digitala 
mötesformer. Fördelarna med möjlighet att närvara utan att vara fysiskt på plats 
kräver samtidigt att vi utvecklar vårt digitala arbetssätt. Attityderna till 
distansarbete har förändrats under coronapandemin och detta kan i sin tur leda 
till att medarbetare förväntar sig att arbetsgivaren hänger med i den 
utvecklingen. På några års sikt påverkas möjligheterna att vara en attraktiv 
arbetsgivare och det är därför viktigt att inte halka efter i utvecklingen. 
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Strategisk plan 2019–2022 
Under 2019 arbetade Länsstyrelsen fram en strategisk plan för 2019–2022. 
Genomförandet av den strategiska planen har påverkats av pandemin och behov 
av omprioriteringar i verksamheten. Det har bland annat fått till följd att vissa 
områden inte kommit igång som planerat eller att omprioriteringar fått göras 
inom andra områden.  

Under 2021 gjordes en uppföljning av arbetet med den strategiska planen. 
Uppföljningen visar att arbete pågår inom alla områden, om än i olika 
omfattning. Uppföljningen visar också att Länsstyrelsen har utvecklat nya 
former av samverkan och att det finns ett stort engagemang för frågorna. Inom 
vissa områden har målen redan uppnåtts medan de inom andra har fått 
revideras. Samtliga prioriterade områden har i olika utsträckning påverkats av 
den rådande pandemin. Många medarbetare har behövt prioritera andra 
arbetsuppgifter under pandemin och vissa arbetsgrupper har fått ändra 
inriktning på grund av förändrade förutsättningar för arbetet. Inom områden 
som digitalisering och civilt försvar har arbetet fått en skjuts framåt mot 
bakgrund av de erfarenheter som pandemin gett.  

Den strategiska planen har skapat förutsättningar för framförhållning, 
prioritering och långsiktighet.  

År 2022 är den sista året i genomförandet av den strategiska planen. Arbete 
pågår i enlighet med respektive områdes arbetsplaner och uppdragsledaren 
prioriterar arbetet i samråd med ansvarig styrgrupp. 

De övergripande målsättningar för genomförandet av den strategiska planen 
2022 är:  

• uppnå de mål som finns i planen 
• förbereda framtagande av en ny strategisk plan eller motsvarande 
• ta fram en plan för samt påbörja framtagande av en ny strategisk plan 

eller motsvarande. 

Nedan redovisas de prioriteringar som är aktuella inom de strategiska områdena 
i planen.  
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Agenda 2030 
Länsstyrelsens verksamheter bidrar till att målen i Agenda 2030 kan nås och 
vi ska utveckla och driva samverkan både intern och externt. 

Detta gör vi genom ökad kunskap om Agenda 2030, samverkan och utvecklade 
arbetssätt samt information om och bidrag till genomförandet av agendan på 
lokal och regional nivå. 

Under 2022 kommer följande att prioriteras: 

• Genomföra en avsiktsförklaring Agenda 2030 med länets kommuner. 
• Utveckla ett forum för kontaktpersoner för Agenda 2030 mellan 

kommuner, region och Länsstyrelsen. 
• Driva på arbetet med upphandling inom ramen för energi och 

klimatrådet. 

Dessutom kommer Länsstyrelsen att fortsätta arbetet med att implementera 
Agenda 2030 i vår verksamhet samt fortsätta med kommunikativa insatser. 
Länsstyrelsen kommer dessutom utreda hållbarhetsdimensionerna i vår 
upphandling. 

Rättighetsperspektiv 
Den strategiska planen har tre rättighetsperspektiv som myndigheten ska arbeta 
med under åren 2019–2022: mänskliga rättigheter, jämställdhet och barnrätt. 
De har alla sitt ursprung i länsstyrelsens uppdrag från riksdag och regering. 
Målen för rättighetsperspektiven är som följer:  

• Alla människor i länet får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.  
• De nationella jämställdhetsmålen nås.  
• Barns bästa beaktas.  

Målet ska nås genom ett samordnat internt och externt arbete med mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och barnrätt samt kompetensutveckling om mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och barnrätt. 

Under 2022 kommer ytterligare konkretisering och fokusering av det 
rättighetsbaserade arbetssättet på myndigheten att genomföras.  
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Strategiskt område – Energi och klimat 
Klimatfrågornas betydelse blir allt tydligare och långtgående åtgärder krävs 
inom flera områden. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att 
det globala målet kan uppnås. De åtgärder som krävs för att klara 
klimatomställningen är omfattande och kräver sektorsövergripande insatser på 
internationell, nationell och regional nivå. 

Länsstyrelsen har följande mål inom det strategiska området Energi och klimat:  

• Minskad klimatpåverkan.  
• Ökad energieffektivisering.  
• Ökad användning av förnybar energi.   
• Länets kommuner och verksamheter är bättre rustade för 

klimatförändringar.  

Målet ska nås genom att vi genomför länets energi- och klimatprogram, vi har  
fullföljt vårt uppdrag i klimatanpassningsförordningen och vi stöttar  
kommunernas klimatanpassning samt att vi har tagit fram en handlingsplan för  
klimatanpassning. 

Under 2022 ska Länsstyrelsen särskilt prioritera följande: 

• Upprätthålla och utveckla arbetet kopplat till Energi- och klimatrådet 
som startade 2021. De fokusområden och aktiviteter som näringslivet 
har, kopplade till rådet, ska bibehållas.   

• Prioritera insatser som bidrar till uppfyllandet av Energi- och 
klimatprogrammet som antogs under 2021 med fokus på de områden 
där klimatpåverkan är som störst i länet. Klimatklivet är ett centralt 
verktyg för målsättningarna om ökad energieffektivisering och ökad 
användning av förnybar energi.  

Strategiskt område – Landsbygdens utveckling 
Digitalisering, ökad efterfrågan på hållbar och närproducerad mat, naturturism, 
bevarandet av biologisk mångfald i skog och betesmarker skapar nya 
möjligheter för landsbygden. Under decennier har befolkningen på landsbygden 
minskat samtidigt som befolkningen i städer och tätorter ökat. Företag har lagts 
ner eller flyttat och den offentliga servicen har minskat. De som lämnar 
landsbygden för städer och tätorter är ofta yngre personer och kvar blir den 
äldre befolkningen. För många kommuner är detta en utmaning. Länsstyrelsen 
har följande mål för landsbygdens utveckling: 

• Länet har levande landsbygder. 
• Hållbara och konkurrenskraftiga företag främjas. 
• Attraktiva livsmiljöer. 
• Lantbruk med ökad livsmedelsproduktion.  
• Hållbart skogsbruk.  

Målet ska nås genom att öka tillgången till höghastighetsbredband, öka hållbar 
livsmedelsproduktionen, underlätta för företag inom livsmedelskedjan att klara 
regler och villkor, att öka utbudet av natur- och kulturturism och friluftsliv samt 
att öka bioekonomi och klimatnytta genom att skogen brukas hållbart. 
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Under 2022 ska följande prioriteras: 

• Färdigställa och publicera kunskapsunderlag för vägledning till länets 
kommuner om jordbruksmarkens värde inom samhällsplaneringen.  

• Utveckla informationssida om jordbruksmarkens värde 
• Arbeta med det länsövergripande projektet för regler och villkor 
• Information till målgrupperna om regler och villkor  
• Fortsätta samverka och ta fram en gemensam strategi kring utveckling 

av Hjälmaren  
• Bidra till dialog och ökad samsyn för ett hållbart brukande av skogen.  

Strategiskt område – Civilt försvar 
När världen blir allt mer sammankopplad kan finansiella kriser, ekologiska hot, 
pandemier och krig förändra maktbalanser. Frågor kring landets säkerhet har 
aktualiserats i Sverige de senaste åren och har påverkat regeringens 
prioriteringar avseende uppbyggnad av totalförsvaret och kapacitet att hantera 
oförutsedda händelser såsom coronapandemin som bröt ut i början av 2020. 
Länsstyrelsen samordnar arbetet med civilt försvar i länet och våra långsiktiga 
mål är som följer:  

• Ledningsförmågan över hela hotskalan i länet är god. 
• De samhällsviktiga funktionerna på Länsstyrelsen är robusta och uthålliga.  

Vi ska nå målen genom att vi har en väl utvecklad totalförsvarsplanering, att 
säkerhetsskyddets olika delar är väl utvecklade på myndigheten och att vi har 
en utbildad, övad och bemannad kris- och krigsorganisation. 

Under 2022 kommer följande att prioriteras: 

• Omsätta nationell inriktning till länets och myndighetens 
totalförsvarsarbete enligt utarbetad och framtagen struktur för arbetet i 
Örebro län. 

• Koordinera myndighetens interna och externa arbete med 
beredskapsplanering utifrån utarbetad struktur för Örebro län. Arbetet 
kommer fokuseras till vissa prioriterade sektorer/områden. 

• Stötta kommuner och andra aktörer i länet genom kompetenshöjande 
insatser inom civilt försvar och den återupptagna planeringen.   

• Kompetensutveckla, enligt länets övningsstrategi, personal inom länet i 
ämnet civilt försvar, aktörers uppgifter och ansvar inför och under höjd 
beredskap. 

• Utveckla säkerhetsskyddet på myndigheten, inte minst kopplat till 
genomförandet av valet.  

• Vidareutveckla kris- och krigsorganisationen bland annat utifrån 
erfarenheterna från pandemin.  

Strategiskt område – Digitalisering 
Målsättningarna för det strategiska området digitalisering handlar om att ta 
nästa steg i den digitala utvecklingen av myndigheten – samtidigt som vi 
utvecklar kunskap om de avvägningar som kommer att krävas mellan teknik, 
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tillgänglighet, säkerhet och integritet. Utgångspunkten i länsstyrelsernas 
målbild är att förenkla kontakten för individen och samhället och bemöta dem 
utifrån deras behov.  

Målsättningen är att Länsstyrelsen i Örebro län ska vara en digital myndighet. 
Detta ska vi nå genom att vi har digitala arbetssätt och digital handläggning, att 
vår digitala kommunikation är tillgänglig och effektiv och att ledningssystem 
för informationssäkerhet är implementerat samt att informationssäkerhet är en 
naturlig del i verksamhetens kvalitetsarbete.  

Den pågående pandemin har skapat nya förutsättningar och utmaningar och 
tydliggjort nya behov utifrån att vi arbetat hemifrån i hög utsträckning under 
stora delar av året. Utbildningar, möten, konferenser med mera har också 
genomförts digitalt. Den digitala mognaden har på så vis fått en positiv 
utveckling i högre takt än under normala omständigheter och verksamheten har 
idag andra krav på digitala verktyg än tidigare.  

Under 2022 kommer länsstyrelsernas gemensamma arbete med en målbild för 
digitalisering att omhändertas i myndigheten för att sedan vara vägledande för 
kommande målsättningar och initiativ.  

Under 2022 kommer följande att prioriteras: 

• Förvalta och på sikt utveckla den centrala ärendeservicen. 
• Identifiera fler digitala arbetssätt 
• Utforska och nyttja det nya intranätets digitala verktyg 
• Sprida kunskap till medarbetarna kring digitala verktyg för att öka 

användandet av dessa 
• Säkerställa att krav på tillgänglighet finns med i våra upphandlingar. 
• Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i våra externa kanalers 

innehåll 

Strategiskt område – Strategisk kompetensförsörjning 
Länsstyrelsen är en kunskapsmyndighet och våra medarbetare och deras 
kompetens är vår främsta tillgång. Länsstyrelsens långsiktiga målsättning är att 
vi har en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning.  

Målet ska nås genom att vi vet vilken kompetens vi har, att vi förstår vilken 
kompetens vi behöver, att vi rekryterar rätt kompetens samt att vi utvecklar 
medarbetarnas kompetens.  

Under 2022 kommer årets arbete inom området att avgränsas till en 
myndighetsövergripande nivå. Bland annat ska följande prioriteras: 

• Framtagande av stödmaterial och bidrag till arbetet med 
omvärldsanalys  

• Introduktion och utbildning av berörda chefer  
• Tillämpning av en beslutad modell för arbetet med strategisk 

kompetensförsörjning  
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Myndighetens övergripande prioriteringar inför 
2022  
Länsstyrelsen kommer även under 2022 att arbeta med att utveckla 
myndighetens verksamhet. Det handlar både om att utveckla våra arbetssätt 
men det kommer också att handla om hur vi genomför våra uppdrag och 
samverkar med vår omvärld.  

Vår ambition är att det ska bidra till en ökad tydlighet kring exempelvis 
prioriteringar i verksamheten. Prioriteringarna inom de strategiska områdena 
inom den strategiska planen utgör myndighetens övergripande inriktning. 
Därutöver görs bedömningen att följande utvecklingsområden ska prioriteras. 
De bedöms vara centrala för att fortsatt utveckla verksamheten i linje med vår 
vision och våra ledord. 

• Utveckla styrning och ledning med fokus på tillitsbaserad styrning och 
ledning  

• Utveckling av chefer och medarbetare 
• Kommunikationsstrategiskt arbete 
• Arbetsmiljö  
• Kompetensförsörjning  
• Lokalutveckling 
• Krishantering i ljuset av kriget i Ukraina  

Styrning och ledning 
Som ett led i arbetet med att utveckla myndighetens styrning och ledning 
kommer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning som inleddes under 
hösten 2021 tas vidare. Därtill kommer avdelningarna fortsätta arbeta med en 
utvecklad mål- och resultatstyrning kopplat till verksamhetsplanering, 
uppföljning och årsredovisning.  

Prioriteringar för 2022 är som följer: 

• ökad kunskap om vad tillitsbaserad styrning och ledning innebär för 
organisationen, chefer och medarbetare  

• verka för att mål- och resultatfokus får genomslag i våra arbetssätt, 
verksamhetsplanering och uppföljning  

• synliggöra och tydliggöra arbetet med tvärsektoriella uppdrag och klimat- 
och energiarbetet i myndigheten. 

• en utvecklad inriktning i verksamhetsområdena social hållbarhet och 
landsbygdsutveckling. 

Utveckling av chefer och medarbetare 
Våra medarbetare är vår största tillgång. De bidrar med sin kunskap, kompetens 
och erfarenhet till myndighetens och avdelningarnas verksamhet. Det är därför 
särskilt angeläget att de har goda förutsättningar att genomföra sina uppdrag 
och att vi har förutsättningar för att arbeta tillitsbaserat. Vi påbörjade under 
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2021 att utveckla arbetet med mål och resultat och det kommer att fortsätta 
även under 2022.  

Andra initiativ som är aktuella under året är fortsättningen på 
projektledarutbildningen som inleddes i november 2021. Utbildningen kommer 
under 2022 även att erbjudas cheferna för att sedan kunna gå vidare med att 
utveckla en projektmodell i myndigheten.   

Under 2022 kommer följande att prioriteras: 

• Ökad kunskap om projektmetodik och beställarkompetens hos chefer 
och ledning samt etablera en projektmodell i myndigheten. 

• Ett utvecklat medarbetarskap med stöd av utbildningsportalen. 
• Säkerställa förutsättningar för att omsätta flexibelt arbetsliv i praktiken 

bland annat genom stöd till chefer och medarbetare.  
• Utveckling av ledningsgrupper på avdelningarna bland annat med fokus 

på mål och resultatstyrning. 
• Genomföra en uppföljning av de chefsförordnanden som löper ut under 

2022.  

Kommunikationsstrategiskt arbete 
Kommunikation är en grundförutsättning för att bibehålla myndighetens 
förtroende, skapa delaktighet och inkludering. Den kommunikativa mognaden 
hos myndigheten ökar då fler använder kommunikation och dialog som ett 
verktyg i verksamheten. För att nå våra mål behöver vi skapa förutsättningar i 
det kommunikationsstrategiska arbetet samt transparens i vår kommunikativa 
planering och prioritering.  

Våra övergripande mål för myndighetens kommunikationsstrategiska arbete är:  

• Det strategiska kommunikationsarbetet ska leda till effektstyrd, 
långsiktig, samordnad, genomtänkt, aktuell och relevant 
kommunikation med vår omvärld. 

• Kommunikationen är integrerad med verksamheten och bidrar till ökad 
måluppfyllelse. 

• Kommunikationen har bidragit till önskad förflyttning inom de 
strategiska områdena.   

• Den interna kommunikationen är öppen och transparent. Den skapar 
engagemang, intresse och delaktighet för vårt gemensamma uppdrag.   

Målsättningarna för det myndighetsövergripande kommunikationsstrategiska 
arbetet 2022 är:  

• Kommunicera resultat av arbetet inom de strategiska områdena i den 
strategiska planen. 

• Aktiv och löpande prioritering i kommunikationsarbetet. 

Arbetsmiljö  
Som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi på olika sätt för att främja en god 
arbetsmiljö, en god hälsa och likabehandling. Som ett led i detta verkar vi för 
att de mål som fastställts i de myndighetsövergripande handlingsplanerna för 
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arbetsmiljö och likabehandling omsätts på avdelningar och enheter i 
verksamhetsplaneringen för 2022.  
Prioriterade aktiviteter för myndigheten tas fram årligen efter att en 
övergripande analys har genomförts, vilken HR ansvarar för. Till år 2022 ska 
analysen bygga på en uppföljning av 2021 års handlingsplan för arbetsmiljö, 
friskprofiler, medarbetarundersökningen samt den årliga uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Avdelningens arbetsmiljöarbete tar sin utgångspunkt i myndighetens 
handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet som antagits för 2022. 

Följande mål ska följas upp under 2022: 

• Länsstyrelsen ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan i syfte att 
skapa delaktighet för chefer och medarbetare 

• Medarbetare ska kunna påverka sitt arbetsinnehåll och sin 
arbetssituation i syfte att skapa samarbete, inflytande och delaktighet 

• Arbetsmiljöarbetet ska ingå i Länsstyrelsens verksamhetsplanering och 
budgetprocess 

• Arbete med hälsofrämjande aktiviteter som främjar hälsa och bidrar till 
god arbetsmiljö 

• Arbete med insatser för ett gott ledarskap och medarbetarskap som 
stimulerar ett bra arbetsklimat och hälsosam arbetsmiljö 

• Arbetsförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till medarbetares 
fysiska, psykiska och sociala förutsättningar 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning innebär att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att 
nå verksamhetens mål. En förutsättning för att trygga verksamhetens behov är 
att kompetensförsörjning blir ett strategiskt stöd och aktivt verktyg i 
ledarskapet på olika nivåer i organisationen. 

Myndighetens övergripande målsättningar för kompetensförsörjning inför 2022 
är: 

• Myndigheten har god framförhållning och är offensiv i sin 
personalplanering och kompetensförsörjning. 

• Kompetensen hos våra medarbetare och arbetsgrupper breddas. 
• Använda alternativa bemanningsformer för att säkerställa 

kompetensbehov på kort sikt. 
• Främja intern rörlighet. 
• Rekryteringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig, där roller och 

ansvar är tydliga och ett stöd till rekryterande chef är säkerställd. 
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Lokalutveckling 
Målsättningen är att vi ska ha lokaler som ger en god arbetsmiljö, som är 
anpassade för verksamhetens behov och som främjar nya arbetssätt. 

Syftet med lokalutvecklingen är att säkerställa att lokalerna ger möjlighet till 
samarbete, kommunikation, koncentration och återhämtning för alla 
medarbetare. 

Sedan 2018 har ett utredningsarbete pågått med sikte på att säkerställa att vi 
kan nå den antagna målsättningen. Myndighetens hyreskontrakt löper ut 2023 
och efter beslut om inriktning för de nya lokalerna i december 2021 är 
målsättningen för 2022: 

Genom en inkluderande och transparant process, har vi arbetat fram en 
utformning av lokalerna som särskilt: 

• stödjer vår vision och våra målsättningar i verksamheten. 
• stödjer de behov av samarbete som uppstår vid nya flexibla 

arbetsformer. 
• möter kraven om hybrida arbetssätt. 

Under året kommer ett beslut om myndighetens långsiktiga lokalförsörjning att 
tas.  

Krishantering med anledning av situationen i Ukraina  
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Med anledning 
av att Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och 
sammankallande för det Regionala rådet för totalförsvar i länet får 
Länsstyrelsen en samordnande roll i länets krishantering. Sedan den 14 mars 
har Länsstyrelsens krisorganisation aktiverats och olika former för samverkan 
med berörda aktörer såväl inom länet som med nationella myndigheter har 
aktiverats och vid behov etablerats. Ett par nya regeringsuppdrag har tagits 
emot och flera medarbetare på Länsstyrelsen arbetar nu intensivt med bland 
annat omvärldsbevakning, analys, samverkan och informationssamordning i 
länet. I ett första skede har stort fokus varit på samordning av 
flyktingmottagande i länet.  

Länsstyrelsen kommer under året att behöva prioritera arbetet i krisorganisation 
och även ha beredskap för nya uppdrag med anledning av omvärldsläget. 
Behovet av att snabbt kunna ställa om verksamhet kommer att vara påtagligt. 
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Ledningssystem 
Under 2022 kommer implementeringen av ett samlat ledningssystem för 
myndigheten att fortsätta avseende verksamhetsplanering, uppföljning och ett 
samlat årshjul. 

Det övergripande ledningssystemet avser följande områden: 

• Arbetsmiljö –se avsnittet om arbetsmiljö. 
• Kvalitetsuppföljning – se avsnittet om handläggningstid och 

ärendebalanser 
• Jämtegrering – se delvis under avsnittet om rättighetsperspektiven 
• Informationssäkerhet – se delvis under avsnittet om digitalisering 
• Miljöledning 

Jämtegrering 
Målsättningen för myndigheten är att vi ska integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i alla led av vår verksamhet exempelvis i planering, 
uppföljning och beslutsfattande i ordinarie styrsystem. Detta för att alla 
invånare i Örebro län ska få ta del av myndighetens tjänster på likvärdiga 
villkor. Vi ska göra jämställdhetsanalyser samt presentera könsuppdelad 
statistik där det är relevant. 

Myndighetens mål är att jämställdhetsperspektivet införlivas i redan satta mål 
och åtgärder där det är möjligt.  

Inom myndigheten har varje enhet en handlingsplan för sitt arbete med 
jämtegrering och en representant för respektive enhet deltar i myndighetens 
jämtegreringsgrupp. Dessa planer följs upp regelbundet och utvärderas av 
ansvarig enhetschef. 

Informationssäkerhet 
Information är en av Länsstyrelsens viktigaste tillgångar och utgör en 
förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Med informationstillgångar 
avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller digitaliserat och 
oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.  

Med informationssäkerhet avses på Länsstyrelsen i Örebro län:  

• att information finns tillgänglig när den behövs,  
• att informationen är och förblir riktig,  
• att informationen endast är tillgänglig för de som är behöriga att ta del 

av och använda den, samt 
• att hantering av informationen är spårbar.  

Det övergripande målet med Länsstyrelsens informationssäkerhet är att 
säkerställa ett tillräckligt skydd för myndighetens informationstillgångar så att 
rätt information finns tillgänglig för rätt person i rätt tid på ett spårbart sätt. 
Vidare ska informationssäkerheten bidra till Länsstyrelsens övergripande mål 
och strategier. 
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Miljöledning  
Länsstyrelsen i Örebro län har aktivt jobbat med miljöledning sedan 1996. Vi 
har i dag ett miljöledningsarbete som integrerar miljöhänsyn i myndighetens 
verksamhet och som i huvudsak utgår från de krav som finns i förordningen 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Varje år tar vi fram en 
handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som bygger på de miljömål vi satt 
upp inom miljöledningsarbetet. Varje tertial görs en uppföljning av hur 
Länsstyrelsen ligger till i förhållande till beslutade mål, åtgärder och aktiviteter. 

Mål för 2022 kompletteras efter genomförd uppföljning och när ny plan har 
upprättats.  

Handläggningstider och ärendebalanser 
Handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt 
utan att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen bildar grunden för hur 
ärendena ska handläggas.  

Myndighetens målsättning är att vi ska nå de mål för handläggningstider som 
myndighetens ärenden omfattas av. Ärendebalanserna ska hållas nere och antal 
ärenden på JK-listan ska kontrolleras och kunna motiveras varför de inte 
kommit till avslut. Handläggningstiderna och ärendebalanserna ska följas upp 
regelbundet och avvikelser samt planerade åtgärder ska rapporteras tertialsvis.  

Samverkan 
Länsstyrelsen och landshövdingen har enligt instruktion regeringens 
uppdrag att främja länets utveckling. Utvecklingen i länet är beroende av ett 
bra samarbete mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet samt omvärlden. 

Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och samverkar med 
berörda aktörer inom alla sina verksamhetsområden och uppdrag. Länsstyrelsen 
har därför en bred samverkan med kommunerna, Region Örebro län, andra 
statliga myndigheter, näringslivet och civilsamhället.  

Samverkan med region Örebro län har de senaste åren utvecklats inom ramen 
för en överenskommelse mellan organisationerna som åtföljts av ett 
samverkansavtal och en struktur för regelbundna kontakter på ledningsnivå 
mellan organisationerna. Under 2021 har en ny inriktning för samverkan tagits 
fram som ska gälla de kommande två åren, 2022 och 2023. De områden som 
pekas ut är Digital infrastruktur, Klimat och energi, Landsbygdsutveckling och 
Återstart efter covid -19. Inom ramen för Landsbygdsutveckling inryms även 
arbetet med länets skogsprogram och Livsmedelshandlingsplan. Under 2022 
kommer även arbetet med den reviderade Regionala utvecklingsstrategin 
fördjupas som ett resultat av att den nya versionen på ett tydligare sätt lyfter 
frågor som Länsstyrelsen ansvarar för. Andra områden där samverkan med 
regionen behöver fördjupas är inom samhällsplanering och sociala området.  
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I år har ett samverkansavtal tecknats med polisregion Bergslagen, för att 
tillsammans med länets aktörer ytterligare stärka inriktningen på det 
brottsförebyggande arbetet. Länsstyrelsen ska fortsätta samverka med Örebro 
kommun, polisen och kriminalvården samt stödja implementeringen av 
satsningen GVI - sluta skjut.  

Länsstyrelsen påbörjade under 2021 genomförandet av en avsiktsförklaring om 
Agenda 2030 tillsammans med länets kommuner. Avsiktsförklaringen ska bidra 
till att tydliggöra våra gemensamma åtaganden och ge en samlad bild av länets 
arbete med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Arbetet kommer att följas upp 
över tid. Under 2022 kommer arbetet fortsätta med dialoger med respektive 
kommun avseende gemensamt budskap och prioriterade åtgärder för respektive 
kommun. Målsättningen är att med de som grund träffa en avsiktsförklaring 
med samtliga kommuner under året.  

Residenset som en aktiv mötesplats 
Residensvåningen i Örebro slott är en plats för möten som ska utveckla 
länet. Residenset ska vara en öppen och attraktiv mötesplats dit många 
besökare vill komma och få en givande upplevelse. 

Genom att aktivt använda residenset som mötesplats, upplevs vi 
som tillgängliga, vilket får intresset för oss och vår verksamhet att öka. Det 
hjälper oss att stärka samarbetet i strategiskt viktiga frågor för länet. Det hjälper 
oss också att etablera och upprätthålla goda kontakter med externa aktörer 
genom att skapa arenor för samtal. Vi upplevs då som attraktiva 
samarbetspartners som är lätta att samarbeta med och vi visar att Örebro län är 
en attraktiv plats som har goda förutsättningar för framtida nationella förslag. 

Landshövdingens rådsorganisation och strategiska samtal är exempel 
på aktiviteter som också bidrar till att främja samverkan i länet, 
mellan kommunerna, näringslivet samt statliga myndigheter med verksamhet i 
länet. 

Landshövdingens aktiviteter inför 2022  
En stor del av verksamheten som normalt har bedrivs i residenset har sedan 
2020 påverkats av pandemin och de begränsade möjligheter att samla 
människor i fysiska möten som det har inneburit. Förhoppningen är att vi under 
året kan genomföra de möten som normalt brukar genomföras i Residenset 
fysiskt. Detsamma gäller besök till länet av ministrar, ambassadörer, hovet eller 
generaldirektörer. Kommunledningsmöten, strategiska samtal, möten med 
insynsråd och riksdagsledamöter samt möten i Landshövdingens 
rådsorganisation planeras att genomföras fysiskt under 2022. 

De regelbundna mötena med näringslivet och civilsamhället som 
Landshövdingen etablerat under pandemin kommer att permanentas som en 
plattform för en utvecklad samverkan mellan näringslivets organisationer och 
civilsamhället.   
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Under 2022 kommer Länsledningen också att genomföra en särskild satsning 
på demokrati med koppling till valet 2022. Det är en fortsättning på uppdraget 
om demokrati som genomfördes under 2020 – 2021 och resultat av en dialog 
med länets kommuner om vikten av att gemensamt lyfta dessa frågor under 
valåret. Under 2022 kommer fokus vara på att på olika sätt stödja kommunerna 
i länet med förberedelser inför valet 2022 bland annat genom en utvecklad 
kommunikationssamordning samt kunskapsseminarier och utbildning i 
demokrati för förtroendevalda.  
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Ekonomiska förutsättningar och budget 2022  
Budgeten som presenteras för år 2022 är i balans och de ekonomiska förutsättningarna 
ser goda ut för året. Budgeten för förvaltningsanslaget omfattar knappt 145 mkr för år 
2022. Myndigheten tar med sig ett anslagssparande på 4 096 tkr från 2021 till 2022. 
Omslutningen har ökat med 3 mkr jämfört med 2021 och ökningen beror till största 
delen av uppräkning av anslagsmedel, tillförsel av nya medel, högre anslagssparande 
samt en effekt av en förändrad fördelningsmodell för Länsstyrelserna.  

Länsstyrelsen i Örebro län har utöver förvaltningsanslaget externa medel som 
finansierar löner och driftskostnader till ett belopp av knappt 116 mkr varav cirka 5 
mkr är pandemirelaterade. De externa medlen kan förändras under året då nya medel 
kan tillkomma som inte är kända vid tidpunkten för budgetens fastställande.  

De totala medlen som myndigheten disponerar är totalt drygt 260 miljoner för 2022.  
Sammanställning budgeterade kostnader 2022  

Organisatorisk enhet  Förvaltnings-
anslag (tkr)  

Externa medel 
(tkr)* Totalt (tkr)  

Länsledning inkl. Insynsråd 4 485 0 4 485 

Landsbygdsavdelning  24 164 6 718 30 882 

Miljöavdelning  26 134 81 942 108 076 

Samhällsavdelning  23 899 17 706 41 605 

Verksamhetsstöd** 32 759 9 398 42 157 

Gemensamma kostnader  33 133 0 33 133 

- varav IT  10 744 0 10 744 

- varav Ekonomiadministration  3 169 0 3 169 

- varav Avskrivning/räntekostnad  308 0 308 

- varav Lokaler  12 134 0 12 134 

- varav Kontorsservice  1 881 0 1 881 

- varav Transporter  123 0 123 

- varav Personalrelaterat  2 177 0 2 177 

- varav Sakverksamhet  2 597 0 2 597 

Summa Länsstyrelsen  144 574 115 764 260 338 

Andel av total finansiering 56% 44% 100% 

*Exklusive OH och transfereringar 
**Ytterligare finansiering från omställningsmedel finns för Verksamhetsstöd om 690 tkr som inte är 
medräknat i den här sammanställningen 
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Avdelningarnas prioriteringar 2022 
Länsledningen har beslutat att verksamhetsplaner ska finnas på myndighets- 
och avdelningsnivå. Förutom att omsätta den strategiska planen samt 
myndighetens prioriteringar i verksamheten har avdelningarna identifierat 
följande prioriteringar för 2022.  

Landsbygdsavdelningen 
Landsbygdsavdelningen ska aktivt bidra till: 

• Fler hållbara lantbruksföretag 
• Attraktiva landsbygder  
• God djuromsorg 

Landsbygdsavdelningens verksamhet utgår från organisationens prioriteringar 
med särskilt fokus på:  

• utvecklingsuppdraget för landsbygdsutveckling  
• strategiska området Landsbygdens utveckling  
• strategisk kompetensförsörjning  
• tillitsbaserad ledning 
• utvecklat medarbetarskap 
• arbetsmiljömålen  
• utveckling av ledningsgruppen 

Miljöavdelningen 
Miljöavdelningen ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer har en hälsosam och god miljö. Arbetet ska 
präglas av helhetssyn och långsiktighet med fokus både på naturens 
skyddsvärde och dess restaureringsbehov. 

Miljöavdelningen ska förutom myndighetens prioriteringar under 2022 särskilt 
prioritera följande: 

• tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
• genomförandet av miljömålssamordning  
• säkra en bra vilthandläggning. 

Samhällsavdelningen  
Samhällsavdelningen driver Länsstyrelsens uppdrag för samhällsutveckling.  

Särskilda prioriteringar under 2022 är:  

• Utvecklad inriktning för verksamhetsområde Social hållbarhet,  
• Arbete med att fokusera och konkretisera det rättighetsbaserade 

arbetssättet i myndigheten,  
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• Demokrati och valet 2022 med fokus på stöd till kommunerna och 
beredskap för att hantera händelser kopplat till valets genomförande i 
länet 

• Motverka narkotika i länet inom ANDTS- och brottsförebyggande 
uppdragen 

• Mäns våld mot kvinnor och insatser för våldsutövare 
• Upprätthålla och utveckla uppdraget att leda och samordna det 

regionala energi- och klimatarbetet i länet, samt delta i översynen av 
vår organisering av arbetet  

• Omhänderta det utökade uppdraget om strandskydd 
• Totalförsvar/civilt försvar - Länsstyrelsens roll i en ny struktur, 

utveckling av vår verksamhet och bidra till att växla upp arbetet i länet i 
det nya säkerhetsläget 

• Omhänderta erfarenheterna från pandemin för att utveckla 
krisberedskapen 

• Utveckla arbetet med verksamhetens resultat och effekter 
• Arbetsmiljö utifrån medarbetarundersökningens resultat, löpande dialog 

och för införandet av flexibelt arbetsliv 

Verksamhetsstöd 
Avdelningen är ett strategiskt stöd för att utveckla verksamheten och bidra till 
myndighetens övergripande mål. 

Verksamhetsstöd ska särskilt prioritera följande: 

• Allmänna valet 
• Lokalutredningen 
• G-strukturen 
• Nytt intranät 
• Flexibelt arbetsliv och distansarbete 

Utöver det är det prioriterat att fullfölja den strategiska planen och nå målen 
gällande de strategiska områdena 

• Digitalisering 
• Strategisk kompetensförsörjning 

Verksamhetsstöd ska fullfölja myndighetens prioriterade områden. Flera av 
prioriteringarna landar på avdelningen att ansvara för och är särskilt viktiga i 
vår verksamhet. 

• Bistå i arbetet med styrning och ledning 
• Bistå i arbetet med utveckling av chefer och medarbetare 
• Ansvara för utvecklingen av det kommunikationsstrategiska arbetet 
• Verka för att de mål som fastställts i de myndighetsövergripande 

handlingsplanerna för arbetsmiljö och likabehandling omsätts på 
avdelningar och enheter 

• Skapa förutsättningar för och bidra med stöd i 
kompetensförsörjningsprocessen 
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Uppföljning  
Planering och uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Inom 
Länsstyrelsen följs verksamheten upp på olika sätt. Det som sker med 
myndighetens verksamhetsplan inklusive avdelningarnas verksamhetsplaner 
som grund är gemensam och obligatorisk för Länsstyrelsens avdelningar.  

Månadsuppföljning  
Månadsavstämningen följer ärendebalanser, ekonomin, personalläget och 
utpekade verksamhetsområden.  

Tertialuppföljning  
Länsstyrelsens tertialrapportering sker på myndighets- och avdelningsnivå. I 
tertialrapporten redovisas aktuell lägesbeskrivning med prognos mot årets slut 
med fokus på analys, resultat och avvikelserapportering.  

Årsredovisning  
Länsstyrelsens årsredovisning genomförs i enlighet med förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen redovisas 
myndighetens verksamhet och det finansiella utfallet för det gångna året.  

Länsstyrelsen ska också vid fyra tillfällen under året redovisa prognoser för 
förvaltningsanslaget med tillhörande kommentarer.  

Omvärldsbevakning och analysarbete  
Länsstyrelsen genomför olika omvärldsbevakningar som resulterar i så väl 
rapporter som lägesbilder. Covid-19 har betonat behovet av tillgång till 
regionala lägesbeskrivningar, sammanställningar och analyser, inte sällan med 
ett tvärsektoriellt perspektiv. Efterfrågan på regionala analyser väntas fortsatt 
öka.  

I regleringsbrevet för 2022 får länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta arbetet 
med utvecklingen av en mer systematisk användning och analys av data och 
statistik som kan användas i verksamhetsutveckling och uppföljning samt att 
stärka länsstyrelsernas utrednings- och analyskompetens. Ett led i det arbetet är 
också Länsstyrelsen i Örebro läns uppdrag att fortsätta samordna arbetet med 
att kartlägga statlig närvaro och statlig service i länen. Under året kommer 
utveckling av arbetet med omvärldsanalys att fortsätta internt i myndigheten. 
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Länsstyrelsen i Örebro län 
Stortorget 22, 701 86 Örebro 

010-224 80 00 
www.lansstyrelsen.se/orebro 

Länsstyrelsen i Örebro län

https://www.lansstyrelsen.se/orebro
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