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Landshövdingen har ordet 
Efter en rekordvarm sommar 2018 med utbredd torka och stor brandrisk fick vi 2019 en 
sommar med mer normal temperatur och nederbördsmängd. Vi ser ändå att det i delar av 
länet varit låga grund- och ytvattennivåer vilket bidragit till ökat fokus i vissa kommuner 
när det gäller vattenförsörjningen. Länsstyrelsen fortsätter bedriva aktiva åtgärder för att 
stärka hållbar användning av våra vattenresurser i länet. 

Det regionala perspektivet är viktigt inte bara när det gäller vattenförsörjning. Vi har 
påbörjat arbetet med det nya uppdraget att ur ett regionalt perspektiv beskriva hur 
effektsituationen ser ut idag. Bostadsförsörjningen är att annat område där det regionala 
perspektivet behövs. Nästan alla kommuner i länet har ett underskott på bostäder, 
bostadsbristen påverkar särskilt vissa grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.  
Inom ramen för vår överenskommelse med Västra Götalandsregionen undersöker vi 
behovet av regional fysisk planering i Västra Götaland och om detta kan införas på samma 
sätt som i Stockholm och Skåne, enligt de nya bestämmelserna i plan- och bygglagen.  
Avsaknaden av regional planering påverkar inte minst en hållbar bostadsförsörjning 
negativt och är hämmande för utvecklingen mot mer hållbara transporter. 

Konjunkturläget i Västra Götalands län är fortsatt gott, men det har skett en inbromsning i 
jämförelse med föregående år. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket stor och många 
arbetsgivare har rekryteringsproblem. Befolkningen ökar i länet, framförallt i 
Göteborgsregionen och Sjuhärad. Befolkningsökningen förväntas dock mattas av något till 
följd av bland annat minskad invandring. Den demografiska utvecklingen innebär att 
andelen individer som är i arbetsför ålder minskar, medan andelen äldre kontinuerligt ökar. 
Detta skapar utmaningar för kompetensförsörjningen. Länsstyrelsen har under året aktivt 
medverkat i en satsning tillsammans med bland annat företrädare för näringslivet för att 
utveckla processen att attrahera och välkomna internationell kompetens.  

Arbetet med att bygga upp vår förmåga som högsta totala civila totalförsvarsmyndighet har 
pågått under året. Även om det civila försvaret så långt det är möjligt ska bygga på vanlig 
krisberedskap, innebär det andra utmaningar och uppgifter. Den planerade 
totalförsvarsövningen 2020 är en viktig del i det fortsatta arbetet. 

Utsläppen av växthusgaser minskar i länet, men det behövs genomgripande system- och 
teknikskiften det kommande decenniet för att de regionala klimatmålen ska kunna nås. Tolv 
av femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020. Särskilt kritiskt är läget för 
de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Flera betydelsefulla insatser de 
senaste åren har däremot medfört att trenden för miljömålet ”ingen övergödning” har vänts 
och det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet.   

En av de mest centrala uppgifterna i länsstyrelsernas uppdrag är att väga av intressen mot 
varandra. I vårt yttrande till Mark- och miljödomstolen över företaget Preems planerade 
utbyggnad av raffinaderiet har vi tydligt vägt klimatfrågan mot länets utveckling. Även om 
det innebär ökade koldioxidutsläpp under en viss tid ser vi att det bidrar till 
teknikutveckling och en övergång till förnybara råvaror som långsiktigt påverkar samhällets 
transportomställning positivt och därmed möjligheten att bli fossiloberoende. 
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Organisation och organisationsstyrning 2019 

Bild på Länsstyrelsens organisation 2019-12-31. 

Strategisk styrning 
Vi har fortsatt att utveckla vår strategiska styrning för att tydliggöra vad vi på längre sikt 
vill åstadkomma i länet. Genom ett förstärkt och strukturerat arbete med omvärldsanalys 
ökar vi kunskapen om de utmaningar vi står inför. Länsstyrelsen möter länets utmaningar 
och integrerar arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i 
planering, genomförande och uppföljning genom fem strategiska mål: Ett jämlikt och 
jämställt Västra Götaland, ett robust och motståndskraftigt län, ett län med begränsad 
klimatpåverkan och god miljökvalitet, ett hållbart samhällsbyggande och slutligen målet att 
hela länet har kraft att verka och utvecklas.  

De strategiska målen kopplar vi till målen i Agenda 2030 för att vi ska kunna identifiera hur 
vi bidrar till Agenda 2030 och för en uppföljning mot de globala hållbarhetsmålen. För att 
bättre möjliggöra detta har vi till de strategiska målen fastställt 16 gemensamma delmål som 
myndighetens avdelningar sedan kan planera utifrån och koppla aktiviteter till. 
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Länsstyrelseinstruktion 2 §: Vårt uppdrag 
Länsstyrelsen ska 

1. Verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till
regionala förhållanden och förutsättningar.

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

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

4. Inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter
och andra relevanta aktörer i länet, och

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

Redovisningen av 2 § är indelad i två delar: ”Läget i länet” och ”Länsstyrelsens 
verksamhet”. 

Läget i länet
Lägesbeskrivningen baseras i allt väsentligt på VGR:s Regionrapport 2020 (Analys 2020:2). 

Befolkning och demografi 

Befolkningen fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt och Västra Götaland hade hösten 
2019 drygt 1,7 miljoner invånare, vilket gör länet till Sveriges näst folkrikaste. Västsverige 
– Västra Götalands och Hallands län tillsammans – har fler än 2 miljoner invånare. Den
huvudsakliga orsaken till den snabba befolkningsutvecklingen är den ökade
nettomigrationen från andra länder under det senaste decenniet. Detta har också inneburit att
de allra flesta kommuner i länet ökar sin befolkning i nuläget. De inrikes flyttningarna
mellan Västra Götaland och andra delar av Sverige går ungefär jämnt upp. Västra Götaland
lockar inte fler nya invånare från andra delar av landet över tid, än vad som flyttar ut. Dock
är nettoinflyttningen av unga från andra delar av landet utanför Stockholm relativt
omfattande, medan motsvarande strömmar från Västra Götaland går till Stockholm. Länets
befolkning blir äldre och andelen äldre förväntas fortsätta öka. Störst andel äldre har
kommunerna i Dalsland, norra Bohuslän och östra Skaraborg och lägst andel har Göteborg
med kranskommuner.

Konjunktur och arbetsmarknad 

Den koncentration av nya jobb till de större lokala arbetsmarknaderna i Västra Götaland 
som pågått under lång tid fortsätter. 93 000 av de 118 000 nya jobb som har skapats netto 
från 2010 till 2018 har tillkommit på Göteborgs lokala arbetsmarknad som inkluderar 
Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Men antalet jobb har samtidigt ökat på samtliga 
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lokala arbetsmarknader i Västra Götaland. Det blir också allt mer tydligt hur de centrala 
delarna av Borås lokala arbetsmarknadsregion stärks och interagerar med Göteborg. 

Investeringarna i bostäder har fortsatt öka fram till 2019. Prognoserna för framtiden är 
osäkra men spår högt bostadsbyggande även de närmsta åren. 47 av 49 kommuner i Västra 
Götaland uppger fortsatt att de har brist på bostäder.  

Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU; Västra Götaland har en sysselsättningsgrad i 
paritet med riksgenomsnittet. Sysselsättningsgraden har ökat stadigt sedan finanskrisen och 
var 2018 högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Även för utrikes födda är dagens 
sysselsättningsgrader de högsta under 2000-talet. Det gäller både kvinnor och män. 
Ökningen är starkast och hela tio procentenheter för utrikes födda kvinnor. Gapet mellan 
utrikes och inrikes födda har därmed minskat under senare år. 

Skillnaderna till utrikes födda förklaras av en rad faktorer som utbildningsnivå, 
språkkunskaper, för dåliga möjligheter till validering, men också avsaknad av sociala 
nätverk. Skillnaderna förklaras också av strukturella faktorer på de geografiska 
arbetsmarknaderna i Västra Götaland. Samvariationen är mycket stark mellan den 
långsiktiga utvecklingen av jobb i kommunerna och dagens sysselsättningsgrad. I stort sett 
är samvariationen lika stark mellan andelen utrikesfödda och sysselsättningsgraden i 
kommunerna. I flera kommuner i Dalsland och Skaraborg, med större avstånd från 
regionala centra och med ett stort beroende av traditionell industri, är det således tio 
procentenheter färre av befolkningen i åldern 20–64 år som är sysselsatta jämfört med 
kommunerna runt Göteborg. Det gäller till exempel i Bengtsfors, Mellerud, Gullspång, 
Åmål, Töreboda och Dals-Ed. För Göteborg, med en annan befolkningsstruktur och för 
Trollhättan efter SAAB:s nedläggning, är värdena också relativt låga. Att deltagandet i 
arbetslivet är mycket lågt även i grupperna mellan 20 och 34 år och för kvinnor och män i 
majoriteten av dessa kommuner visar på långvariga strukturella problem. 

Arbetslösheten (öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsåtgärder) har efter att ha minskat 
under sex år i rad börjat öka under 2019. Även långtidsarbetslösheten ökar. Arbetslösheten i 
Västra Götaland var i december 2019 samtidigt lägre än för riket i genomsnitt (6,6 % 
jämfört med 7,4 %), betydligt lägre än den i Skåne (9,8 %) och marginellt högre än den i 
Stockholm (6,2 %). Arbetslösheten var i stort sett lika hög för kvinnor och män. Bland unga 
män är den dock klart högre, än för unga kvinnor. 

Socialt 

Invånarna i Västra Götaland är i genomsnitt och vid internationella jämförelser nöjda med 
sina liv. Fler och fler ser möjligheter att påverka politikens innehåll på olika nivåer och en 
majoritet är fortsatt nöjda med hur demokratin fungerar. Invånarna litar i mycket hög grad 
på varandra och värdena är stabila över tid. Sverige är också ett ”höglitarland” 
internationellt. Unga och utrikesfödda litar i genomsnitt i något mindre omfattning på andra 
medan äldre är ”höglitare”. En kompletterande fråga när det gäller delaktighet i samhället är 
möjligheten att ha någon att vid behov vända sig till i emotionella eller praktiska frågor. De 
allra flesta av invånarna i Västra Götaland upplever att de har ett starkt socialt stöd.  

Trots detta ökar oron för brottslighet och invånarna i Västra Götaland är mindre trygga i dag 
än 2014. Närmare tre av tio känner sig otrygga – i meningen att de ofta eller ibland avstår 
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från att gå ut. Kvinnor är fyra gånger mer otrygga än män och unga kvinnor är mest 
otrygga. Det är också bland unga kvinnor otryggheten ökar mest. 

Utbildningsnivån fortsätter att öka, men det finns betydande skillnader i länet. I Göteborg 
har fler än hälften av dem mellan 25–64 år genomgått högre utbildning. I de andra regionala 
centra ligger nivån runt fyra av tio. Ett stort antal unga klarar inte grundskolan med 
godkända betyg. De största problemen är koncentrerade till vissa skolor, varav de flesta i 
Göteborgsregionen. Även i Fyrbodal finns ett antal skolor där hälften eller mindre än 
hälften klarar behörighet. Under läsåret 2018/19 var det nästan en av fem grundskoleelever i 
Västra Götaland som inte klarade gymnasiebehörighet.  

Miljö 

Jämfört med för tio år sedan, går utvecklingen på de flesta områden i rätt riktning. Förutom 
en god situation när det gäller miljö och hälsa, ses tillgänglighet och kvalitet på vatten samt 
energi som starka områden. Fiskets, jordbrukets och skogsbrukets påverkan på ekosystemen 
är det som faller ut mest negativt. 

Miljöns negativa påverkan på människors hälsa är begränsad i Västra Götaland. Problem 
med luftkvalitet, partiklar, organiska miljögifter, buller osv. finns men är jämförelsevis och 
totalt sett relativt begränsade. 

De nationella och regionala miljömålen utgår förenklat från ett samhälle där 
miljöproblemen är lösta och miljöns negativa påverkan på människan är försumbar. Av 15 
miljökvalitetsmål bedömer Länsstyrelsen att tre kan ha nåtts till 2020 – säker strålmiljö, 
påverkan på ozonskiktet och grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen när det gäller 
övergödning har vänt till positiv under senare år och är tillsammans med målet levande 
sjöar och vattendrag de som nu går mer i rätt riktning. Övriga mål är långt från 
måluppfyllelse och utvecklingen oförändrad eller negativ. Länsstyrelsen bedömer att läget 
är särskilt kritiskt för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Det är 
också tydligt att ett mycket omfattande arbete pågår för att klara miljömålen på sikt. Det är 
nödvändigt med en stor samhällsomställning som behöver göras på historiskt kort tid. Detta 
kräver mer kraftfulla styrmedel och åtgärder. 

 

Länsstyrelsens verksamhet 
Uppgiften att, med hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar, verka för att 
nationella mål får genomslag i länet gäller hela vår verksamhet. Av det skälet rapporteras 
detta i årsredovisningen under respektive verksamhetsområde (se 3 § 
länsstyrelseinstruktionen samt under rubriken Övrig verksamhet).  

I vår interna verksamhet har vi, utöver olika former av internremitteringar av ärenden, flera 
organisatoriska lösningar för att säkerställa helhetsperspektiv och tvärsektoriellt arbete. Vi 
inrättade för flera år sedan ”tvärgrupper” som bemannas av medarbetare från olika 
avdelningar och enheter som har del av sin tid i en tvärgrupp. Tvärgrupp Miljömål 
samordnar vårt interna arbete i miljömåls-, energi- och klimatuppdragen. Utöver att vara 
drivande i miljömålsarbetet har tvärgruppen bland annat bistått i det interna arbetet med att 
ta fram och formulera delmål till strategiska mål för Länsstyrelsens styrning utifrån Agenda 
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2030. Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen följdes upp första gången i år. 
Uppföljningen resulterade bland annat i en samlad nulägesbild av vad som händer inom 
respektive åtgärd.  

Vår andra tvärgrupp, ”Tvärgrupp Göteborg” har haft till uppgift att säkerställa en effektiv 
och rättssäker hantering av ärenden inom Göteborgs Stad inklusive Västsvenska paketet. 
Tvärgruppen har bland annat arbetat med stora och komplexa detaljplaner för till exempel 
området kring centralstationen i Göteborg och detaljplanering i känslig kulturmiljö innanför 
vallgraven. Tvärgrupp Göteborg avvecklades under året eftersom dess arbete efter några år 
blivit så väl utvecklat att det fungerar utan den administrativa överbyggnad som en 
tvärgrupp kräver. 

Vidare arbetar vi organisatoriskt med att säkerställa tvärsektoriella helhetsbedömningar 
genom exempelvis vår hållbarhetsberedning där vi varje vecka tar upp olika ärenden, 
uppdrag och projekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi har också inrättat en tvärsektoriell 
chefsgrupp som möts varannan måndag och som har till uppgift att utveckla samverkan 
mellan våra sakområden.  

Uppgiften att underrätta regeringen om det som är särskilt viktigt att ha vetskap om och 
händelser som inträffat i länet fullgör vi på olika sätt, ett exempel är den här 
årsredovisningen. Under året har vi också skrivit till regeringen i frågan om Preems 
utbyggnad i Lysekil. Länsstyrelsen har under hösten fått besök av det länsstyrelseansvariga 
statsrådet och tog tillfället i akt att informera om flera frågor som vi anser är viktiga. 
Länsstyrelsen har vidare utvecklat formerna för systematisk omvärldsanalys i syfte att 
stärka myndighetens utrednings- och analysförmåga samt att stärka vår kapacitet att följa 
tillståndet i länet.  

Vi håller regelbundet regionala samråd inom flera områden som syftar till att på ett 
övergripande plan och på ett strukturerat sätt ta oss an uppgiften att inom myndighetens 
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. 
Samtidigt syftar samråden också till att fullgöra uppgiften att inom vår verksamhet främja 
samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i 
länet. Precis som uppdraget att verka för att nationella mål får genomslag i länet så 
rapporteras detta i årsredovisningen huvudsakligen under respektive verksamhetsområde (3 
§ länsstyrelseinstruktionen samt under rubriken Övrig verksamhet). Här gör vi endast några 
nedslag.  

Arbetet med att begränsa klimatpåverkan i länet pågår inom ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om”, en kraftsamling som drivs av Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen för att nå målet om en fossiloberoende region 2030. I åtgärdsarbetet 
bjuds samhällsaktörer in inom de områden som identifierats ha stor omställningspotential 
och under året har cirka 300 olika organisationer varit involverade. ”Klimatråd Västra 
Götaland” är en högnivågrupp med representanter från näringsliv, akademi samt offentliga 
och andra organisationer. Rådet har mötts fyra gånger under året och har bland annat agerat 
för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn genom debattartiklar och olika event. 
Som ett sätt att bidra till klimatarbetet i länet kan organisationer underteckna Klimat 2030 
genom att göra ett åtagande som visar hur de bidrar till att det regionala klimatrådet nås. 
Alla kommuner och all akademi i länet har skrivit på Klimat 2030, liksom ett ökat antal 
företag och andra organisationer. I år är antalet undertecknare totalt 180.  
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Landshövdingen har identifierat ett särskilt behov av samverkan med länets mindre 
kommuner. I en återkommande konstellation träffar Länsstyrelsen 17 kommuner med färre 
invånare än 12 000. Syftet är att fånga upp frågeställningar och önskemål från mindre 
kommuner med begränsade resurser, främja samverkan, öppna en kanal till Länsstyrelsen 
samt informera i frågor av gemensamt intresse. Årets möte hade temat ”kapitalförsörjning 
på landsbygden”. Deltagande kommuner har också informerats om infrastrukturplanering i 
länet. 

Utöver fasta återkommande möteskonstellationer arrangerar vi också konferenser som 
syftar till att samordna och främja samverkan i länet. ”Vad krävs för att skapa ett robust och 
motståndskraftigt län?” var huvudfrågan på årets ”Krissamverkan Västra Götaland” som 
genomfördes i december 2019 och samlade närmare 300 personer från kommuner, 
myndigheter, Västra Götalandsregionen samt frivilligorganisationer. Konferensen är en 
årlig mötesplats, arrangerad av Länsstyrelsen, för dem som arbetar med länets 
krisberedskap. Årets deltagare fick en inblick i ämnen som att möta informationspåverkan, 
hot och möjligheter med digitalisering, robust energiförsörjning och svenskarnas tillit till 
samhället och till varandra. 

Ytterligare exempel på främjande samverkan är konferensen ”Integrationsforum”, som 
arrangerades i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Årets tema var ”Migration och integration — politik, 
process och praktik”. Konferensen, som arrangerats årligen sedan 2013, vänder sig till 
politiker och de som arbetar med eller är aktiva inom området migration och integration. 

När det gäller tillsyn har projektet ”Tillsynsutveckling vid Länsstyrelsen” arrangerat 
utbildningar och workshops för att utveckla planering och prioriteringsgrunder inom 
tillsynen. Genom webbinarier om förelägganden, förbud och brottsanmälningar har vi stärkt 
rättssäkerheten i handläggningen. Vi har tagit fram och beslutat om interna riktlinjer för 
tillsynen. Vi har byggt upp en intern samverkansyta på intranätet för tillsynen. Där kan 
tillsynshandläggare ta del av utbildningsmaterial samt diskutera och samverka i 
gemensamma frågor. På samverkansytan har vi också byggt upp ett schema för samordnad 
tillsynsvägledning gentemot kommunerna.  

Samlad bedömning av resultat 
Hur vi arbetar tvärsektoriellt med samverkan och samordning för att bidra till att nationella 
mål får genomslag, beskrivs under respektive verksamhetsområde. Ovanstående är endast 
exemplifieringar med sådant vi särskilt vill lyfta fram. Vi bedömer att våra insatser 
sammantaget är ändamålsenliga och bidrar till att vi 2019 väl fullgjort och utvecklat de 
uppgifter som beskrivs i 2 § länsstyrelseinstruktionen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 3 §: Vår verksamhet 
Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om 

 1. de allmänna valen, 

 2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av 
åtgärder mot djursjukdomar, 

 3. regional tillväxt, 

 4. infrastrukturplanering, 

 5. hållbar samhällsplanering och boende, 

 6. energi och klimat, 

 7. kulturmiljö, 

 8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap, 

 9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, 

 10. lantbruk och landsbygd, 

 11. fiske, 

 12. folkhälsa, 

 13. jämställdhet, och 

 14. integration. 
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1. De allmänna valen 
Länsstyrelsen har arbetat med den löpande ärendehandläggningen inom valområdet och 
genomfört den slutliga rösträkningen av valet till Europaparlamentet. Länsstyrelsen har 
ansvarat för samverkan mellan landets 21 länsstyrelser i gemensamma nätverk. Samverkan 
har skett i såväl juridiska som praktiska frågor på valområdet och syftar till att alla län ska 
göra lika. Samverkan med Valmyndigheten har formaliserats i ett strategiskt forum för 
samverkan där Länsstyrelsen deltar. Vid genomförandet av valet har stort fokus lagts på 
säkerhet. Länsstyrelsen har i budgeten inför valet haft att ta hänsyn till rådande 
säkerhetskrav och att den slutliga rösträkningen genomförts i samband med en storhelg. En 
stor del av rösterna utgjordes av förtidsröstande, vilket till viss del påverkar tidsåtgången 
vid den slutliga rösträkningen. Med anledning av erfarenheterna från valen 2018 har 
länsstyrelserna i samverkan enats om gemensamma principer för rösträkning som till viss 
del kunnat påskynda rösträkningen. 

Länsstyrelsen genomförde och levererade den slutliga rösträkningen i tid. 

Att genomföra ett säkert och rättssäkert val innebär generellt högre kostnader för lokaler 
och personal. Länsstyrelserna har inte fått full ersättning från Valmyndigheten för sina 
kostnader.  

Resultatmått och resultatanalys – de allmänna valen 

De allmänna valen (verksamhet 201*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,8 4,6 0,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,0 6,0 0,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 11 025 27 163 858 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 494 472 417 

Antal beslutade ärenden 497 475 403 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  0 0 0 

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

 

Verksamhetskostnaderna är lägre i år eftersom genomförandet av valet till Europaparlament 
inte kräver lika mycket administration som föregående års val till riksdagen, kommun och 
landstingsfullmäktige. 

Samlad bedömning av resultat 

Vi bedömer att verksamhetens resultat är utmärkta. Länsstyrelsen var inför valet till 
Europaparlamentet väl förberedd och hade med anledning av de erfarenheter som framkom 
vid de allmänna valen 2018 vidtagit åtgärder genom bland annat nationell samverkan för att 
undanröja såväl fysiska som tekniska hinder för att genomföra och leverera den slutliga 
rösträkningen i rätt tid.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt  
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2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 

Livsmedelskontroll 

Vi har en god måluppfyllelse avseende service, utbildning, likriktning, riskbaserad kontroll 
och verifiering av kontrollen. Vi når nästan målen (87 procent) avseende antal revisioner av 
kommuner. Att vi inte når full måluppfyllelse beror på att Livsmedelsverket upphört att 
utföra revisioner samtidigt som vi planerat in fler uppföljande kontroller. Antal 
kontrollerade objekt i primärproduktionen når samma nivå beroende på nyrekrytering. 

Djurskydd 

Vi har en god måluppfyllelse avseende service, utbildning, likriktning och verifiering samt 
ökad kunskap om lagstiftning hos djurhållarna men når inte målet avseende riskbaserad 
kontroll eller resurseffektivitet och effekt av kontroller. Vi når målet för förprövningen av 
djurstallar. 

Allmänna veterinära frågor 

Vi har en utmärkt måluppfyllelse avseende kontroll av återhållsamhet för användande av 
läkemedel och en god måluppfyllnad för spridande av kunskap om antibiotikaresistens. Vi 
når inte ända fram avseende kontroll av animaliebiprodukter. 

Se återrapporteringskrav 1.18 och tabell 1.1 för mer information. 

Resultatmått och resultatanalys – livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor (verksamhet 28*) 

2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 7,8 8,9 8,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 41,3 38,4 31,9 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 54 638 47 378 38 805 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  7 821 7 700 7 191 

Antal beslutade ärenden 7 739 7 599 7 054 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år  0 0 1 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
Andel kontrollerade objekt med livsmedelsproducerande djur inom 
den riskbaserade normalkontrollen (%) 5,7 6,4 6,9 

 

Årsarbetskrafterna har ökat mellan åren och i takt med dem även verksamhetskostnader och 
antal ärenden. Ökningen beror främst på att länsstyrelserna tog över arbetsuppgifter från 
Polisen från 1 juni 2018. Arbetsuppgifterna avser tillsyn av hund och katt samt 
verkställande av omhändertagande av djur. 
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Samlad bedömning av resultat 

Vi uppnår ett gott resultat för revision av kommuner samt av primärproduktion av livsmedel 
då vi nått 87 procent av målen. 

Vi bedömer att det finns ett utvecklingsbehov framförallt inom riskbaserad kontroll, 
resurseffektivitet och effekt av kontroller inom djurskydd då vi inte når upp till dessa mål. 
Övriga områden inom djurskydd har ett gott resultat då målen nås.  
 
Vi når ett utmärkt resultat för återhållsamhet av läkemedelsanvändning och ett gott resultat 
för spridandet av kunskap om antibiotikaresistens. 

Vi har ett utvecklingsbehov för kontroll av animaliebiprodukter. 

Samtliga resultat grundas på målen i den nationella kontrollplanen 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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3. Regional tillväxt 
Västra Götalandsregionen (VGR) svarar för det övergripande regionansvaret inom regional 
tillväxt och utveckling. Den nuvarande strategin ”Strategi för tillväxt och utveckling 2014–
2020” utgör den huvudsakliga inriktningen. VGR har påbörjat arbetet med en ny regional 
utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen har bidragit som stöd i processen med dialoger och 
underlag samt sammanställt ett inspel utifrån Länsstyrelsens roll och behov kopplat till en 
ny regional utvecklingsstrategi. En viktig fråga som Länsstyrelsen har lyft är behovet av en 
regional fysisk planering för omställning, tillväxt och hållbar utveckling.  

Länsstyrelsen har en intern grupp för regional tillväxt som samordnar arbetet med en ny 
regional utvecklingsstrategi kopplat till VGR. Gruppen bidrar med att sammanställa och 
lyfta fram interna frågor som är kopplade till regional tillväxt generellt inom Länsstyrelsen. 
För att kunna nyttja Länsstyrelsens samlade kompetenser inom regional utveckling jobbar 
gruppen med fokus på resultat, kunskap och arbetssätt.  

Utöver den regionala samverkan är samverkan med Tillväxtverket och övriga länsstyrelser 
central. Samverkan med övriga länsstyrelser har förenklats i samband med att alla har mer 
liknande uppdrag. Tillväxtverket har deltagit i våra länsstyrelsegemensamma nätverksträffar 
och denna samverkan behöver utvecklas ytterligare. 

Resultatmått och resultatanalys – Regional tillväxt 

Vårt mer samlade arbete kopplat till regional tillväxt har ökat kunskapen om tillväxtfrågor 
internt på myndigheten och efterfrågan på mer underlag och kunskap ökar. Främst ökar 
efterfrågan på djupare analyser kopplat till vår ojämna geografi i Västra Götaland då 
tillväxtfrågan kan visas utifrån så många olika perspektiv i vårt stora län. 

Regional tillväxt (verksamhet 30*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,0 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,6 0,6 0,5 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 778 706 564 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 11 22 13 

Antal beslutade ärenden 17 14 8 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 10 040 10 004 9 598 

 

Verksamheten har i allt väsentlighet genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 
tidigare år. Ärendevolymen och verksamhetskostnaden ligger i nivå med tidigare år. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens bedömning är att samverkan med VGR, som har det regionala 
tillväxtansvaret, är god. Samverkan kopplad till regional fysisk planering för omställning, 
tillväxt och hållbar utveckling är problematisk utifrån att VGR inte pekats ut som 
regionplaneorgan enligt PBL (Plan- och bygglagen) och därmed är villkoren oklara. Vår 
interna satsning på fördjupad kunskap och förändrat arbetssätt inom regional tillväxt är 
därför avgörande för vårt bidrag till regional utveckling. Sammantaget bedömer vi därför att 
vi har ett utvecklingsbehov.    
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Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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4. Infrastrukturplanering 
Förbättrad transportinfrastruktur är avgörande för hållbar utveckling i länet. I de 
infrastrukturprojekt som genomförs är vi samrådspart i planeringen och har i uppgift att 
bedöma miljöpåverkan och projekts lämplighet inför att planer fastställs. Byggnationen av 
Västlänken, sänkningen av E45 och Olskroken planskildhet i Göteborg pågår och innebär 
betydande svårigheter för trafikföringen i staden. 

Ombyggnaden av E20 pågår fortfarande med flera projekt parallellt. Projekten befinner sig i 
olika faser och Länsstyrelsen medverkar därför i hela ombyggnaden från tidigt planskede 
till genomförande. Hela E20 genom Västra Götalands län beräknas vara färdig år 2025. 

Länsstyrelsen har deltagit i möten med Västra Götalandsregionens strategiska 
infrastrukturgrupp. Länsstyrelsen har, tillsammans med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket, ingått i en arbetsgrupp som studerat miljö- och klimateffekter av den regionala 
infrastrukturplanen. Studien omfattar planens genomförande, styrning och kommande 
miljöbedömningar. Arbetet har lett till ett PM med rekommendationer om arbetssätt i 
kommande revidering av den regionala infrastrukturplanen för att möjliggöra mer hänsyn 
till målet om en minskad klimatpåverkan. 

En nystart har skett av projektet med en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås. Där 
ingår Länsstyrelsen i en utvecklad samverkan med Trafikverket. Ett annat stort 
infrastrukturprojekt där Länsstyrelsen deltar i tidigt skede gäller nya slussar i Göta älv. 

Resultatmått och resultatanalys – Infrastrukturplanering 

Infrastrukturplanering (verksamhet 34*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,1 1,1 1,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,9 3,0 3,5 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 3 963 4 103 4 690 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 85 73 106 

Antal beslutade ärenden 92 79 104 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 1 0 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 207 214 414 

 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 
tidigare år. Inkomna och beslutade ärenden är i nivå med tidigare år och påvisar att 
verksamheten genomförts i motsvarande omfattning som tidigare. 

Samlad bedömning av resultat 

Vår samlade bedömning är att resultatet är gott. Vår aktiva hållning och kontinuerliga 
samverkan med Trafikverket och övriga berörda parter innebär tidigare och bättre 
integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter i både den långsiktiga planeringen och i olika 
infrastrukturprojekt. Länsstyrelsen håller tidsplanerna och lämnar besked och beslut i tid i 
mer än 90 procent av ärendena.  
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I arbetet i Västra Götalandsregionens strategiska infrastrukturgrupp har Länsstyrelsen fört 
in kunskap om miljöbedömning och energi- och klimatfrågor med förhoppningen om att 
dessa frågor ska få större genomslag när nästa regionala infrastrukturplan tas fram. 

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

Översiktsplanering och detaljplanering 

Med utgångspunkt i vår kunskap om länet och kommunerna har vi gjort bedömningar och 
avvägningar för att främja länets utveckling och behovet av bostäder. Länsstyrelsen har 
regelbundet träffat länets samtliga 49 kommuner för rådgivning i planfrågor och totalt har 
cirka 200 plansamrådsmöten genomförts.  

För att förbättra tillgängligheten till planeringsunderlag för kommuner och andra berörda 
har Länsstyrelsen lanserat en webbaserad sammanfattande redogörelse. Sökbarheten och 
överblickbarheten förbättras, den är lättare att uppdatera fortlöpande och den ger en 
möjlighet till digitala sammankopplingar med andra system. Detta ger oss också möjlighet 
att arbeta mer effektivt med innehållet. 

En kommuntäckande översiktsplan har antagits. Av länets kommuner har ungefär en 
fjärdedel en översiktsplan som antagits eller aktualitetsförklarats under mandatperioden. 

Under året har ett nätverk för översiktsplanering skapats, där Länsstyrelsen tillhandahåller 
en digital samverkansyta och ordnar seminarier via Skype. Bland annat har ett seminarium 
om Länsstyrelsens vägledning ”Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering” 
genomförts. I nätverket deltar 25 kommuner, Trafikverket och ett par konsultföretag. 

Komplexiteten i detaljplanerna har ökat. Återkommande knäckfrågor i planeringen är 
geotekniska frågor, miljökvalitetsnormer för vatten och luft och strandskydd. Vi har strävat 
efter att ge kommunerna tidiga och tydliga besked om statliga intressen och om våra 
prövningsgrunder. Detta har bidragit till att planprocesserna har blivit förutsägbara och 
effektiva. För att effektivisera arbetet och öka robustheten har Länsstyrelsen initierat ett 
projekt för att digitalisera samverkan mellan kommuner och länsstyrelser i planprocessen. 
Fem partnerkommuner deltar. Projektet drivs med stöd från bland annat Smart Built 
Environment. 

Ju mer vi har utvecklat arbetet med rådgivning och vägledning i tidiga skeden, desto färre 
planer har vi tvingats överpröva. Av närmare 240 antagna planer Länsstyrelsen har tagit in  
5 planer för prövning och ingen plan har upphävts. Kommunerna uppskattar plansamråden 
och den tidiga dialogen är att det är värdefullt. 

Kust- och havsplanering 

Vi har arbetat stödjande och samordnande med kustkommunerna i deras arbete med kust- 
och havsplanering. Den fördjupade strukturbilden beslutas nu av Göteborgsregionen och 
medverkande kommuner. Strukturbilden kommer att vara vägledande för mark- och 
vattenanvändning i kust och hav.  

Länsstyrelsen har till Havs- och vattenmyndigheten lämnat en slutrapport för bidraget till 
kommunal kust- och havsplanering inom samtliga tre havsplaneområden. I länet är alla 
kommuner aktiva med kust- och havsplanering, bland annat tack vare bidraget. 
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Byggsamverkan Västra Götaland 

I samverkan mellan 47 av länets 49 kommuner och Länsstyrelsen har arbetet i 
Byggsamverkan Västra Götaland fortgått. Under året har tre projekt för att bidra till en 
effektivare och mer enhetlig handläggning i länet genomförts. 

Kompetenshöjande insatser och verksamhetsutveckling 

Länsstyrelsen har genomfört en lång rad kompetenshöjande insatser både internt och 
externt. Det övergripande syftet är att genom kunskapshöjning kring olika relevanta teman 
förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Utbildningsinsatser och 
konferenser har stärkt helhetssynen i den fysiska planeringen och tydliggjort behovet av 
bostadsbyggande. Integrering av globala mål, rådgivning om miljömålsåtgärder, social 
hållbarhet, bostadsförsörjning, klimatanpassning, hantering av riksintresse och havsbaserad 
vindkraft är exempel på teman som tagits upp. Deltagarna har lämnat höga betyg vid 
utvärderingar. Internt på myndigheten har ett kunskapsuppbyggande om strandskydd och 
miljökvalitetsnormer i planeringen varit i fokus.  

En särskild satsning har gjorts för att föra ut politiken för Gestaltad livsmiljö. Det har varit 
ett högt deltagande från länets kommuner vid de fyra träffarna där både Länsstyrelsen, 
företrädare för byggbranschen och kommunerna medverkat med föredrag. Kommunerna har 
särskilt uppskattat att dela erfarenheter och goda exempel med varandra, vilket även 
bidragit till samverkan mellan kommunerna.  

En konferens kring bostadsbyggande, bostadsförsörjning och hemlöshet med deltagare från 
bland annat Boverket, Västra Götalandsregionen, Hyresgästföreningen, Sveriges 
Byggindustrier, Sveriges allmännytta och över 20 av länets kommuner har genomförts. 

Stöd till solel 

Ansökningar och beslut om stöd till solenergianläggningar har fortsatt öka. Under året 
inkom totalt 3 915 ansökningar. Utbetalningar har gjorts i drygt 1 872 ärenden om totalt 
116,6 mnkr. Beslut i nya ärenden har en kötid på närmare ett år på grund av medelsbrist, 
medan kötiden i utbetalningsärenden är 4–6 veckor.  

Bostadsförsörjning och bostadsbyggande 

Trots ett ökat bostadsbyggande har nästan alla kommuner i länet de senaste tre åren bedömt 
att de har ett underskott på bostäder. Kommunikation baserad på årets 
bostadsmarknadsanalys har skett vid ett flertal tillfällen med olika målgrupper, till exempel 
i samband med fyra delregionala samråd med kommuner kring mottagande och integration. 

Omfattningen och kvaliteten på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning skiljer sig åt, 
men en positiv utveckling har skett. I nuläget har 45 av länets 49 kommuner riktlinjer för 
bostadsförsörjning varav de flesta antagits de senaste fyra åren.  

Länsstyrelsen har samlat in uppgifter från länets kommunala bostadsaktiebolag som 
underlag för Boverkets uppföljning av bolagens värdeöverföringar. 
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Intresset för investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder har varit 
relativt stort. Beslut om stöd har fattats för 28 projekt med totalt 1268 lägenheter. 
Utbetalning av stöd har gjorts till 30 projekt med totalt 1122 lägenheter. Projekt som 
beviljats investeringsstöd är spridda över stora delar av länet och finns i 42 av länets 49 
kommuner.  

Vårt arbete med bostadsförsörjning beskrivs ytterligare i redovisningen av 5§ punkt 9 i 
länsstyrelseinstruktionen Verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 

Länsstyrelsegemensamt arbete 

Vi samarbetar inom hållbar samhällsplanering och boende i både sak- och processfrågor 
med övriga länsstyrelser för att utveckla förmågan till likvärdighet i bedömningar och 
beslut och för att bidra till att kompetens och resurser används effektivt. 

Vi har bidragit starkt till utvecklingen av länsstyrelsernas Planeringskatalog. 
Kvalitetssäkring och etablering av systemet som en del i Länsstyrelsens arbetsrutiner 
kopplat till planprocessen har varit i fokus.  

Länsstyrelsen har, inom ramen för det nationella samordningsansvaret för 
planeringsunderlag för havsplanering, bidragit till att de flesta kustlänsstyrelser har påbörjat 
arbetet med att tillgängliggöra havsrelaterade underlag i Planeringskatalogen. Insatser har 
också gjorts för att ta fram förbättrade marina planeringsunderlag för energi och 
kulturmiljö, som underlag framför allt till havsplaneringen.  

Resultatmått och resultatanalys – Hållbar samhällsplanering och 
boende 

Hållbar samhällsplanering och boende 
(verksamhet 40* och 41*) 

2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 20,8 20,9 16,7 

Årsarbetskrafter kvinnor 32,9 36,0 27,5 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 59 315 59 051 47 328 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 8 637 8 377 4 172 

Antal beslutade ärenden 7 012 7 138 3 820 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 8 4 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 1 125 2 025 

 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 2018, 
då en markant skillnad finns mot 2017. Den förklaras av nyanställningar för handläggning 
av investeringsstödsärenden. Inkomna och beslutade ärenden är i nivå med föregående år 
och påvisar att verksamheten genomförts i motsvarande omfattning som 2018. 

Samlad bedömning av resultat 

Vi levererar tidiga besked och beslut i planärenden, i tid och på ett sådant sätt att 
planprocesserna löper förhållandevis friktionsfritt. Vi klarar av uppsatta svarstider i mer än 
90 procent av ärendena. 
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Arbetet med planeringsunderlag har under en längre tid varit eftersatt. Genom utvecklingen 
av Planeringskatalogen som ett system för sammanställning och tillhandahållande av 
statliga myndigheters planeringsunderlag har frågan lyfts upp på agendan. I 
Planeringskatalogen tillhandahålls nu alla Länsstyrelsens regionala planeringsunderlag som 
bedöms vara av betydelse för hushållningen med mark och vatten.  

Bostadsbyggandet fortsätter att ligga på en hög nivå. Under kvartal 1–3 (januari-september) 
påbörjades byggande av 6 500 bostäder i länet. Vi bedriver ett aktivt arbete för att informera 
om bostadsbyggnadsbehovet, ge råd och stöd i planeringsprocesser för bostäder samt att 
betala ut investeringsstöd till nya hyresbostäder. 

När det gäller investeringsstödsärenden har året inneburit ett långt uppehåll i att kunna fatta 
nya beslut på grund av att medel inte tilldelats. Därefter har ett intensivt arbete med att 
minska ärendebalanser för att anvisade medel ska komma de sökande till del så snabbt som 
möjligt genomförts.  

Baserat på ovanstående bedömer vi att resultatet är gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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6. Energi och klimat 
Syftet med Länsstyrelsens energi- och klimatarbete är dels att bidra till att miljömålen 
uppnås, dels att uppfylla regleringsbrevets uppdrag om att långsiktigt främja, samordna och 
leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden avseende energiomställning 
och minskad klimatpåverkan.  

Energi- och klimatstrategi 

Västra Götalands län har mycket ambitiösa regionala klimatmål. Till 2030 ska vi vara en 
fossiloberoende region. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar 
gemensamt för arbetet med klimatstrategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, 
och en operativ organisation finns på plats.  

Inom Klimat 2030 pågår flera aktiviteter för att påskynda klimatarbetet, bland annat: 

• Inom fyra prioriterade fokusområden bjuder samordnare in aktörer inom områden med 
stor omställningspotential.  

• Klimatråd Västra Götaland arbetar fortsatt med att utgöra en gemensam röst som för 
upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå. 

• Sedan Klimat 2030 antogs har antalet organisationer som undertecknat klimatstrategin, 
och därmed ställt sig bakom de regionala klimatmålen, ökat från 70 till 180 mellan 2017 
och 2019. 

• Länsstyrelsen har stärkt arbetet för att vara en föregångare när det gäller tjänsteresor och 
mat, och viktiga framsteg har gjorts.  

• Ett internt arbete pågår med att förstärka samverkan mellan det klimatstrategiska arbetet 
och regional planering, landsbygdsutveckling samt tillsyn och prövning.  

 

Tvärgrupp miljömål 
Arbetet för att energi- och klimatfrågorna ska få ökat genomslag samordnas på 
Länsstyrelsen i den så kallade ”Tvärgrupp Miljömål". Arbetet bedrivs dels genom riktade 
aktiviteter, dels inom ordinarie handläggning. Ett exempel där arbetet integrerats inom 
ordinarie handläggning är vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, där hänsyn tas 
till energifrågan. Detta har lyfts i ett tiotal strategiska ärenden, vilket beräknas leda till ökad 
hänsyn till energi- och klimatfrågan i verksamheterna. Möten mellan berörda avdelningar 
inom tvärgruppen har fokuserat på samverkan, vilket beräknas leda till gemensamma 
aktiviteter i verksamhetsplanen för 2020. Kring beröringspunkterna mellan beredskaps- och 
energi- och klimatfrågorna har en avdelningsöverskridande dialog startats. Detta har lett till 
en fördjupad kunskap om varandras frågor samt insikt om att fortsatt samverkan är 
nödvändig. 

Energiprojekt 
Projektet ”Energifrågan i prövning och tillsyn enligt Miljöbalken – praxis, villkor och 
miljöekonomiska perspektiv” ska leda till ökade krav på energieffektivisering och förnybar 
energi i verksamheterna i länet. Arbetet bedrivs i samverkan mellan flera verksamheter på 
Länsstyrelsen. 
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Det länsstyrelsegemensamma projektet ”Energiaspekter i fysisk planering” syftar till att 
stötta kommunerna i arbetet med att tydligare integrera energiaspekter i den fysiska 
planeringen. Två nationella workshops har genomförts.  

Länsstyrelsen är samarbetspartner i två EU-projekt riktade mot små och medelstora företag. 
Ett av dessa är projektet ”Incitament för energieffektivisering” där vi har besökt cirka 120 
företag och hjälpt dem komma igång med sitt energiarbete genom att hitta företagens egna 
drivkrafter. I det andra projektet, ”Energieffektiviseringsnätverken”, koordineras två 
företagsnätverk, med totalt 14 deltagande företag, med målet att hjälpa företagen att sänka 
sin energianvändning. Projektens gemensamma mål är att ge företagen relevanta verktyg för 
att de ska implementera ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Detta förväntas leda 
till ökad energieffektivisering och minskade energirelaterade utsläpp. 

Energistatistik 
Länsstyrelsen har upphandlat kvalitetssäkrad och uppdaterad energistatistik för länet samt 
kommunerna. Detta kommer att kunna ge förbättrade beslutsunderlag i strategiska 
energifrågor. 

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel. I detta arbete har kunskapsunderlag tagits fram och intervjuer av kommuner och 
regionala aktörer samt workshopar med länets samtliga kommunalförbund har genomförts. 
Planen förväntas bidra till ökad kunskap i länets kommuner om omställningen av 
transportsektorn till fossilfrihet samt påskynda arbetet med att integrera frågan om 
infrastruktur för laddbara fordon och förnybara drivmedel i den fysiska planeringen. 

Klimatklivet 
Arbetet med informationsspridning och rådgivning kopplat till klimatinvesteringsstödet har 
gett fortsatt goda resultat. Totalt har 181 projektansökningar kommit in. Andelen 
energikonverteringsansökningar har gradvis ökat och i den senaste ansökningsomgången 
utgjorde de en rekordstor andel av ansökningarna. Den största åtgärden hittills i 
Klimatklivets historia beviljades i Västra Götaland. Det är Gasums biogasanläggning som 
beräknas leda till minskade utsläpp om 24 382 ton CO2-ekvivalenter per år. 
 

Övrigt stöd till verksamheter 
Inom landsbygdsområdet fortsätter rådgivningsdelen till lantbrukare kring klimatpåverkan 
och energieffektivisering genom projektet ”Greppa Näringen”. 20 rådgivande möten kring 
energikartläggning och klimatkoll har genomförts. Länsstyrelsen har också deltagit i en rad 
projekt för att främja en ökad andel förnybar energi. Bland annat handlar det om att 
medverka i styr- och referensgrupper och att handlägga solcellsstödet. Därtill ansvarar 
Länsstyrelsen, på uppdrag av Energimyndigheten, för att utveckla och förvalta 
”Vindbrukskollen”, en nationell karttjänst avseende etablering av vindkraftverk. Samtliga 
vindkraftverk i ansökningsfas har kvalitetssäkrats med status ”beviljat”, ”överklagat” eller 
”handläggs” för att säkerställa att statusen fortfarande är aktuell. Genom ett aktuellt 
underlag förbättras förutsättningarna för branschen att planera för ny vindkraft. Totalt 
innehåller Vindbrukskollen drygt 22 000 vindkraftverk. 
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Resultatmått och resultatanalys – Energi och klimat 

Energi och klimat (verksamhet 42*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter, män 6,1 5,3 5,1 

Årsarbetskrafter, kvinnor 7,6 8,6 9,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 16 910 17 650 15 112 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 234 552 282 

Antal beslutade ärenden 239 484 281 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 3 2 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 162 327 83 
Antal ansökningar till Klimatklivet 181 434 216 
Antal undertecknare av klimatstrategin (ackumulerat) 180 140 70 

 

Tillgängliga medel att fördela som bidrag är i nivå med föregående år, men 2019 
identifierades färre relevanta åtgärder att lämna bidrag till. 

Antalet inkomna ärenden minskar huvudsakligen på grund av att ansökningar inom 
Klimatklivet är färre. Ytterligare en orsak till att inkomna ärenden minskar är att en stor del 
av tidigare ansökningar inom Klimatklivet var icke-publika laddstationer. Från 2019 har 
dessa åtgärder uteslutits ur Klimatklivet. 

Samlad bedömning av resultat 

Vår samlade bedömning av Länsstyrelsens arbete inom energi- och klimatområdet är att det 
genomförts med ett gott resultat i förhållande till vårt uppdrag. Arbetet med Klimat 2030 är 
ambitiöst och bedöms täcka in de viktigaste områdena att fokusera på. Arbetet fortsätter 
också att utvecklas. Även övriga insatser genomförs i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 
3.10 om energiomställning och minskad klimatpåverkan. Bedömningen grundas på intern 
uppföljning av aktuella projekt, deltagarenkäter för enskilda aktiviteter samt utvärdering av 
projekt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

  



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

23 

7. Kulturmiljö 

Ärendeintensiv verksamhet 

Ärendeinflödet är omfattande och närmare 2 500 ärenden hanteras enligt kulturmiljölagen 
och kulturmiljöstödet. De arkeologiska ärendena dominerar följt av de kyrkliga 
kulturminnena. Det tvärsektoriella arbetet omfattar runt 700 internremisser av vilka 
detaljplaner och ärenden med koppling till vatten- och andra miljöfrågor utgör merparten. 
Tvärsektoriella ärendeprocesser har under året hanterats i ett nytt beredningsforum som ger 
bättre förutsättningar för en likartad bedömning.  

Förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Världsarvet Tanums hällristningar, kulturreservaten, byggnadsminnena, de kyrkliga 
kulturminnena och fornlämningsmiljöerna är framträdande i förvaltningen. Länsstyrelsen 
bidrar med stöd, planering och finansiering. Fysiskt tillgängliggörande vid de stora 
besöksmålen inom världsarvet är en fortsatt prioriterad uppgift och i dagsläget är tre av fyra 
tillgängliggjorda. Även Varnhem med Kata gård har fortsatt att utvecklas med nya insatser 
för att öka tillgängligheten till klosterruinen och kyrkan.  

Kulturhistoriska besöksmål är viktiga för länets kommuner. Totalt har 19 kommuner 
beviljats bidrag för vård- och informationsinsatser på totalt cirka 200 fornlämningsmiljöer. 
Ideella föreningar och markägare är också viktiga samverkansparter som medverkar till att 
öka delaktigheten genom att ta ansvar för vård och skötsel av fornlämningsmiljöer. De tre 
statliga kulturreservaten bidrar till besöksnäringen samtidigt som de utgör en god bas för 
pedagogisk verksamhet som även inkluderar barn och nyanlända. 

Fortsatt satsning på kunskapsunderlag 

Vi driver flera utvecklingsprojekt och informationssatsningar som syftar till förbättrade 
kunskapsunderlag genom till exempel inventering av kulturmiljöer nära vattendrag, 
kvalitetssäkring av skogliga lämningar samt fortsatt översyn av länets riksintressen för 
kulturmiljö. Att medverka till bättre kunskaps- och planeringsunderlag för 
kulturmiljövärdena är av stor betydelse för en framgångsrik kulturmiljöverksamhet. Genom 
att bevilja bidrag till kommunala kulturhistoriska underlag stimuleras det lokala arbetet och 
bidrar till miljömålen och de nationella kulturmiljömålen.  

Det byggda kulturarvet  

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen engagerar och Länsstyrelsen driver i samarbete 
med enskilda, lokala och regionala aktörer en lång rad satsningar på vård och 
kunskapsuppbyggnad. Behoven av vårdinsatser är stora och prioriteringarna svåra. Den 
skyddade bebyggelsen utgör den helt dominerande mottagarkategorin. Under året har bland 
annat rapporter färdigställts om den agrara industrin samt om hamnkranar. Trots stora 
behov har Riksantikvarieämbetet i aktuell överinseenderapport konstaterat att det tillskapas 
få nya byggnadsminnen, vilket stämmer även för vårt län. Det finns flera orsaker till detta. 
Den dominerande är bristen på resurser för handläggning och vårdinsatser. Under året har 
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ett nytt byggnadsminne beslutats: judiska begravningsplatsen med mosaiska kapellet i 
Göteborg, en kulturmiljö med stor betydelse för den judiska nationella minoriteten. 

Kyrkliga kulturminnen 

I länet finns cirka 650 lagskyddade kyrkliga kulturminnen. Samarbetet mellan Länsstyrelsen 
och Svenska kyrkan sker genom tre regionala samrådsgrupper samt direkt mot de 
förvaltande församlingarna i ärendehanteringen. Kyrkomiljöer är levande kulturarv och 
balansgången mellan att bevara och förnya kan ibland vara svår. Den kyrkoantikvariska 
ersättningen i kombination med behoven av flexibla kyrkorum, ett mer varierat 
begravningsförfarande samt olika tillgänglighetsåtgärder bidrar till att de kyrkliga 
kulturminnena utgör en stor ärendegrupp. 

Arkeologi 

Länsstyrelsen har haft fem anbudsärenden varav ett fått publicitet då det berör Preemraff i 
Lysekil. Ett uppmärksammat arkeologiskt beslut rör forskningsgrävningen vid Edsleskogs 
kyrka som utfördes av Lödöse museum och medförde sensationella resultat. Hanteringen av 
de skogligt anknutna ärendena har förändrats med anledning av Skogsstyrelsens beslut att 
inte längre skicka ärenden som berör fornlämningar vidare till Länsstyrelsen. Trots 
omfattande informationsinsatser och utveckling av digitala handläggningssystem har 
förändringen medfört en drastisk nedgång av inkommande ärenden vilket kan komma att 
resultera i omfattande skador på fornlämningsmiljöer i skogen. 

Resultatmått och resultatanalys – Kulturmiljö 

Kulturmiljö (verksamhet 43*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 7,3 7,4 7,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 9,5 9,4 9,8 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 22 787 20 958 18 495 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 316 2 396 2 619 

Antal beslutade ärenden 2 501 2 395 2 682 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 24 18 22 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 18 715 442 830 

 

Arbetet inom Kulturmiljö har i stort bedrivits i samma omfattning som föregående år. Från 
och med 2019 betalar Länsstyrelsen ut samtliga bidrag som är beslutade med stöd av 
förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla 
kulturmiljöer. Detta på grund av en nationell förändring, från handläggarsystemet KÄLLA 
till ASK, som omfattar samtliga landets länsstyrelser. 

Samlad bedömning av resultat 

Kulturmiljöverksamheten domineras av en omfattande ärendegenomströmning med en hög 
beslutstakt som förankras i olika tvärsektoriella sammanhang. Interna samråd är en 
prioriterad uppgift som skapar väl underbyggda beslut och säkrar såväl handläggningstider 
som rättssäkerheten vilket båda gynnar individ och samhälle. Vi arbetar mot många aktörer 
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i samhället, allt från privata markägare till kommuner, organisationer och andra 
myndigheter. Genom omfattande satsningar på tillgänglighet och information bidrar 
kulturmiljöarbetet till ökad besöksmålsutveckling som ger en levande landsbygd där 
näringslivet har möjlighet till ekonomisk bärkraftighet. Kulturmiljöarbetet har utvecklats i 
flera avseenden med nya samarbeten och nya handläggningssystem som implementerats. 
Genom att bidra till kunskapsunderlag och medverka i tvärsektoriella processer ökar 
förståelsen för de kulturhistoriska värdenas betydelse för det hållbara samhället. I 
förhållande till kulturmiljöuppdragets omfattning och bredd är resultatet gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 
beredskap 
Vi har samverkat med kommuner, myndigheter och Fylkesmannen Oslo-Viken, både i 
övningar och i verkliga händelser såsom Lökebergsskredet i Kungälv. Det har lett till att vi 
bibehållit vår goda krisledningsförmåga samt att vi har utvecklat vårt samarbete, vilket leder 
till en god samordning av länets arbete vid kriser och vid höjd beredskap. Vårt 
gemensamma dokument ”Samverkan för att hantera samhällsstörningar” beskriver detta 
arbete. 

Genom ett gemensamt arbete med alla länsstyrelser skapar vi förutsättningar för att bli mer 
likvärdiga och utveckla förmågan att möta olika händelser. Detta gäller även uppgifter inom 
tillsyn, uppföljning och vägledning. 

Arbetet i Vänerrådet, Älvsamordning, deltagande i Göta älvdelegationen och arbetet med 
den regionala handlingsplanen främjar klimatanpassningsarbetet. Dessutom främjar det 
arbetet med en av länets stora riskbilder, ”Göta älvdalen”, där det föreligger risk för ras, 
skred och översvämningar. 

Vi har utbildat 550 kommunala politiker och tjänstemän inom civilt försvar. Vi har även 
utbildat kommunerna i säkerhetsskydd och signalskydd, dels för att uppnå kraven för nya 
kryptologiska funktioner dels ur ett totalförsvarsperspektiv. 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län medverkar i ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR). Programmet leds av Länsstyrelsen i Uppsala län och syftet är 
att under perioden 2018–2020 utveckla länsstyrelsernas förmågor avseende krisberedskap 
och totalförsvar. Programmets förväntade förmågeökningar har 2017 av 
länsstyrelsekollektivet beskrivits i fem effektmål. Dessa omfattar informationssäkerhet, 
kontinuitetsplanering, upprättande och spridning av lägesbilder, delning av information med 
hög säkerhetsklass samt förmåga till regional ledning från en alternativ ledningsplats. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en viktig samverkanspart i 
länsstyrelsernas utvecklingsarbete inom PKR. 

Länsstyrelsegemensam ansats för att öka totalförsvarsförmågan 

Programmets förändringsstrategi är att utveckla gemensamma lösningar som införs av 
länsstyrelsernas linjeorganisationer. Förmågeökningarna utgörs av utvecklade arbetssätt och 
uppgradering av tillhörande säkerhetstekniska lösningar. PKR har fram till och med 2019 
också bidragit till anpassningar av den länsstyrelsegemensamma organisationen samt 
tydliggjort ansvarsförhållanden i densamma. Förmågeökningarna är nödvändiga för att 
varje länsstyrelse ska klara av uppgiften att bygga upp det civila försvaret och kunna 
fullgöra sin uppgift som högsta regionala totalförsvarsmyndighet.  

Samtliga länsstyrelser bidrar till utvecklingen 

Utvecklingsarbetet utförs i form av både små och stora insatser som initieras från PKR:s 
programledning på Länsstyrelsen i Uppsala län. Samtliga länsstyrelser deltar i olika grad i 
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programmets arbete. Vi har genomfört en av de två piloterna vid införandet av nya 
informationsklassningsverktyget som tagits fram gemensamt. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland län har ansvaret för att leda två av programmets större utvecklingsprojekt, 
”Tekniska investeringar i kontinuitet och resiliens” (TINV) samt ”Säkra kommunikationer i 
länen” (SKOM).  

Den gemensamma IT-verksamheten bidrar till utvecklingen 

Den tekniska delen av utvecklingsarbetet utförs av den gemensamma IT-verksamheten för 
länsstyrelserna där Västra Götaland är värdlän. 

Inom ramen för PKR har insatserna bland annat adresserat åtgärder kopplade till hantering 
av digitala identiteter, mobil informationshantering samt omstrukturering av nätverkstrafik 
och datacenter. Västra Götaland har även etablerat en teknikförvaltande funktion för 
samband och signalskyddsfrågor för att stötta samtliga länsstyrelser. 

På detta sätt följer länsstyrelsernas rekommendationer från MSB och de högst prioriterade 
IT-säkerhetsåtgärderna för att underlätta länsstyrelsernas systematiska arbete med 
informationssäkerhet. 

Resultatmått och resultatanalys – Skydd mot olyckor, krisberedskap, 
civilt försvar och höjd beredskap 

Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap (verksamhet 45*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 9,1 7,9 6,5 

Årsarbetskrafter kvinnor 13,6 12,0 10,6 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 62 156 32 588 24 369 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 401 320 338 

Antal beslutade ärenden 309 335 308 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 16 10 8 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 389 

 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) har flera nya aktiviteter inom vårt område, 
vilket är orsaken till den ökade verksamhetskostnaden.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens samlade bedömning av det gemensamma arbetet av länets aktörer utifrån 
vårt uppdrag är att vi tillsammans lever upp till ställda förväntningar. Denna bedömning 
grundas på bland annat tillsyns- och uppföljningsbesök, övningar, på stödjande aktiviteter 
och på den kontinuerliga kontakt och dialog Länsstyrelsen har med länets aktörer, 
kommuner och de kommunala räddningstjänsterna.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 

Tillsyn 

Anslaget för miljötillsyn minskade kraftigt 2019 och för vår del innebar det en neddragning 
med drygt nio mnkr, eller cirka nio tjänster. Minskningen skedde till största delen på 
miljöskyddstillsyn, men även på naturtillsyn och vattentillsyn.  

Infrastruktur 
För tillsyn Västlänken har vi har startat en tillsynsgrupp. Tillsynen rör främst dispenser från 
bullervillkoren samt ärenden kopplade till vattenutsläpp. Västlänken genererar mycket 
överskottsmassor som tenderar att hamna på mindre lämpliga ställen i Göteborg med 
omnejd. Vi bedriver därför ett omfattande arbete med tillsynsvägledning gentemot 
kommunerna och tillsyn riktad mot Trafikverket för rätt hantering. Vi har bildat ett nätverk 
med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm för att utbyta erfarenheter.  

Avloppsreningsverk 
EU-kommissionen har anmält två avloppsreningsverk i länet, Borås och Töreboda, till EU-
domstolen för överskridande av avloppsvattendirektivet. Vi har lagt ned mycket arbete på 
granskning och kvalitetssäkring av uppgifter i miljörapporter.  

Driftstörningar orsakar stora miljöproblem 
Flera betydande driftsstörningar som medfört miljöpåverkande utsläpp har förekommit. 
Borealis kracker i Stenungsund har orsakat omfattande störningar med bullrande fackling 
och sotning, efter bland annat strömavbrott. Vi har fokuserat vår Sevesotillsyn på åtgärder 
hos företagen för att åtgärda och förebygga störningar vid elavbrott. Vidare har Inovyn i 
Stenungsund haft stora utsläpp av nonylfenol och Preem i Göteborg och Lysekil har haft 
stora utsläpp av oljebaserade produkter. Vi har lämnat ett flertal händelser och 
överskridanden av villkor till åklagaren. 

Naturvård 
Vi har tagit initiativ till och deltagit i planerade tillsynsinsatser, däribland en nationell 
tillsynskampanj inom generella biotopskydd. Vi har också besökt 15 kommuner och 
informerat om särskilt skyddsvärda träd, trädens roll i klimatanpassning och grön 
infrastruktur samt hur Länsstyrelsen hanterar dessa träd inom anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. Det har varit god uppslutning med både tjänstepersoner och politiker. 
Kommunerna har nu mer kunskap och vi kan redan se ett resultat av arbetet genom att fler 
åtgärder som berör skyddsvärda träd nu anmäls till Länsstyrelsen som ett ingrepp i 
naturmiljön. Detta leder till att trädens naturvärden i många fall kvarstår då Länsstyrelsen 
kan förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden för att begränsa eller motverka 
skada på naturmiljön. 

Vattenskyddsområden  
Vi har bidragit till kommunernas arbete med framtagandet av förslag till nya eller 
reviderade vattenskyddsområden genom att ge vägledning och lämna synpunkter under 
samrådsskedet. Vi har lämnat 12 skriftliga samrådsyttrande till kommunerna, samt mottaget 
4 ansökningar om beslut gällande områden som berör mer än en kommun. Viktigaste 
händelsen under året är att regionen har lämnat in en ansökan gällande Göta Älvs 
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vattenskyddsområde. Länsstyrelsen har påbörjat en kampanj om tillsynsvägledning gällande 
tillsyn av vattenskyddsområden på plats ute i kommunerna. 

Tillsynsvägledning 

Eftersom länet har 49 kommuner har vi ett omfattande uppdrag avseende 
tillsynsvägledning. Samordning av tillsynen sker via Miljösamverkan Västra Götaland där 
vi drivit 9 delprojekt. Utöver det leder Länsstyrelsen tre handläggarnätverk med deltagare 
från kommunerna som rör hälsoskydd, masshantering och lantbruk. Dessutom har vi en 
digital tillsynsportal där vi lägger upp bra beslut, goda exempel och har diskussionsforum. 

Miljösamverkan Sverige 
Miljösamverkan Sverige har som främsta syfte att få till stånd en ökad samsyn mellan 
länsstyrelserna och en mer enhetlig hantering i tillsyns- och prövningsfrågor, så att 
lagstiftningen tolkas lika över hela landet.  

En av de två verksamhetsledarna i Miljösamverkan Sverige är anställd av oss. Vi svarar för 
ekonomin samt deltar i styrgruppen. Under året har vi deltagit i 10 delprojekt: 

• Enklare samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
• Samordnade rutiner för avgifter enligt Förordning om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (FAPT) 
• Miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
• Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk 
• Smartare vägledning 
• Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning 
• Ekologisk kompensation 
• Tillsyn av vattenverksamhet 
• Grön utveckling etapp 3 inklusive tillsynskampanj om biotopskydd 
• Översyn av modell för behovsutredning. 

 

Prövning av PREEM i Lysekil 

Länsstyrelsen ställde sig i somras bakom Naturvårdsverkets underrättelse till regeringen 
enligt kap 17 Miljöbalken angående Preem i Lysekils ansökan om utbyggnad som bland 
annat innebär att koldioxidutsläppen ökar från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton. 
Efterhand har Preem ändrat sin ansökan till att omfatta ett utsläpp av 2,7 miljoner ton. 

Vindkraft 

Vi har omfattande klagomål från närboende på störningar från en nyetablerad vindkraftpark 
vid Grimsås i Tranemo och Gislaveds kommuner. Mätningar visar att bullervillkoren 
uppfylls men problemen för de närboende kvarstår och ytterligare utredningar av 
bullerpåverkan behövs. Vår slutsats är att inför en framtida ny våg av etableringar av 
vindkraftverk behöver de sedvanliga bullerberäkningarna ses över för att även omfatta 
infraljud samt andra faktorer av betydelse. 
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Vattenförvaltning  

Länsstyrelsen har genomfört den tredje statusklassningen av sjöar, vattendrag, grundvatten 
och kustvatten. Statusklassningen är ett viktigt underlag till miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsarbete och till samhällsplanering. Statusen i våra vatten går åt rätt håll, fast långsamt, 
och åtgärdstakten behöver öka för att vi ska nå miljökvalitetsnormerna. Vi har utökat vårt 
arbete med att stötta kommuner, vattenråd och vattenvårdsförbund i arbetet med 
undersökningar och åtgärder inom arbetet med övergödning.  

Regional vattenförsörjningsplan 

Inom arbetet med vattenförsörjningsplanen har vi kommit närmare ett slutligt urval av vilka 
vattenresurser som bedöms vara regionalt viktiga för att långsiktigt kunna bevara god 
dricksvattenförsörjning i vårt län. Vi har även tillsammans med Livsmedelsverket haft 
utbildning för kommuner om hur de ska arbeta med klimatanpassning av sin 
dricksvattenförsörjning.  

Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd  
(verksamhet 5*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 72,9 76,2 76,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 123,1 119,6 109,3 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 262 803 268 291 248 440 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 8 272 8 255 8 282 

Antal beslutade ärenden 8 193 8 031 8 074 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 286 245 228 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 126 860 80 775 76 662 
Genomförd miljötillsyn i förhållande till behov, enligt behovsutredning 
(%) 66,7% 65,3% 63,3 % 

 

Inkomna och beslutade ärenden är i nivå med tidigare år och visar på att verksamheten i allt 
väsentligt genomförts i motsvarande omfattning som tidigare.  

Lämnade bidrag har ökat kraftigt avseende efterbehandling av förorenade områden. 
Ökningen avser framförallt sanering för bostadsbyggande i Ale kommun. 

Samlad bedömning av resultat 

Vår samlade bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov. Den genomförda 
miljötillsynen i förhållande till behovet är fortsatt låg. Tillsynen är riskbaserad vilket 
medför att vi bedriver tillsyn där vi anser att risker för miljön är högst. Många miljöfarliga 
verksamheter får inga besök alls eftersom de inte kan prioriteras. I länet finns 49 kommuner 
varför behovet av tillsynsvägledning är mycket omfattande och vi har svårt att möta 
efterfrågan. Vi har genomfört arbetet med den tredje statusklassningen enligt 
Vattendirektivet och även fokuserat på arbetet med en regional vattenförsörjningsplan.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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10. Lantbruk och landsbygd 
Länsstyrelsen har arbetat för att klara av uppgifterna inom den gemensamma jordbruks- och 
landsbygdspolitiken. Samverkan mellan länsstyrelser och Jordbruksverket har lett till 
förenklingar inom ärendehanteringen. Vi har lyft fram flera av de förslag som har lett till 
förändringar som ökar effektiviteten och gör att handläggningstiderna minskar. Vi har 
arbetat för att hitta förenklingar i verksamheten och är drivande i arbetet med att testa ny 
teknik med automatiserade processer och digitala utskick. Internt har omprioriteringar inom 
myndigheten gjorts och mer resurser har tillförts denna verksamhet vilket visar resultat i 
ärendebalansen. Vi arbetar även proaktivt med kommunikation för att öka effektiviteten 
genom att vi får in mer kompletta ärenden och att vi får färre frågor att besvara. Vi har 
arbetat med samordning och kalibrering inom flera områden för att minimera fel, nå ökad 
effektivitet samt en ökad rättssäkerhet och likabehandling.  

Länsstyrelsen har fem strategiska mål som all verksamhet är inriktad på. Under 2019 har 
arbetet fortsatt med framtagande av delmål som förtydligar de strategiska målen. Genom 
detta arbete har frågorna kring livsmedel blivit tydligare i hela Länsstyrelsens verksamhet. 
Länsstyrelsen har även påbörjat arbetet med ett ställningstagande kring jordbruksmark. 
Detta för att tydligare kunna visa på vår ställning i frågan att jordbruksmark är en viktig 
resurs som bör beaktas i alla beslut som rör markanvändning på både regional och lokal 
nivå i länet. 

Liksom tidigare år arbetar vi med Västra Götalandsregionen (VGR) som är en viktig 
samarbetspartner för att få större effekt av insatser som ökar möjligheterna att leva, verka 
och bo på landsbygden. Då uppdragen till våra organisationer i många fall ligger nära 
varandra är det extra viktigt att vi löpande har en dialog om gemensamma insatser för att 
främja utvecklingen av hela Västra Götaland. Vi grundar våra gemensamma insatser på 
nationella och regionala strategier. Vi har deltagit i strategiska dialoger om utveckling av 
Länsstyrelsens arbete med myndighetens strategiska mål samt i VGR:s arbete med att ta 
fram den regionala utvecklingsstrategin. 

Länsstyrelsen samverkar även med intresseorganisationer och med företrädare för 
jordbruksnäringen. Vi har bland annat en dialog om effektivare arbetssätt och bemötande 
enligt vår värdegrund, att vara en lyhörd och framåtriktad myndighet. 

Resultatmått och resultatanalys – Lantbruk och landsbygd 

Lantbruk och landsbygd (verksamhet 60*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 26,8 25,3 29,1 

Årsarbetskraft, kvinnor 68,0 68,8 64,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 97 559 96 390 93 038 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 42 422 37 539 28 121 

Antal beslutade ärenden1) 48 119 39 836 51 475 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 7 295 11 582 5 163 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 112 285 923 
Miljöersättningar och ekologiskt stöd (tkr) 395 664 393 874 293 256 
Kompensationsstöd(tkr):  187 698 234 171 167 318 
Landsbygdsstöd (företagsstöd, projekt, miljöinvesteringar) (tkr) 191 679 210 945 209 500 

Direktstöd (gård, grön, unga, nöt) (tkr): 1 258 155 1 281 211 1 168 367 
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1) Under 2019 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, 
vallodling, minskat kväveläckage samt skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej.  

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2019 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar. 

Beslutade ärenden mellan 2017–2019 är inte jämförbara. Det beror på att metoden för statistikuttag ur Jordbruksverkets 
IT-system är olika mellan åren. 

 

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 en ökad resursåtgång i Länsstyrelsens handläggnings- och 
kontrollarbete inom både jordbruksstöd och landsbygdsstöd. 

Länsstyrelsens prioritering av resurser till handläggning av ärenden inom jordbrukarstöden 
samt effekter av eget utvecklingsarbete har lett till att vi har minskat ärendebalansen från 
åren 2015–2019 inom jordbrukarstöden. Ärenden som kvarstår består till mesta delen av 
slututbetalningar av miljöersättningar och stöd till ekologisk produktion från åren 2015–
2019. Dessa utbetalningar har inte varit möjliga att färdigställa på grund av bristande 
funktionalitet i IT-system eller att rutiner fortsatt har saknats.  

Vi har även lyckats mycket väl med handläggningen av innevarande års stöd. Prioritering 
inom myndigheten har skett av handläggning av stöd inom Landsbygdsprogrammet när det 
gäller de stöd som främst riktar sig till lantbrukare och även här ser vi att den prioriteringen 
har gett effekt i form av kortare handläggningstider.  

De allra flesta lantbrukarna i länet har fått sina ersättningar för året utbetalda vid första 
möjliga utbetalningstillfälle. Över 95 procent av möjligt belopp för delutbetalningen av 
miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd betalades vid första 
tillfället. För direktstöden fick 95 procent av lantbrukarna sina ersättningar under december 
månad. 

I november gjordes en budgetöversyn och en indragning av medel inom åtgärder avseende 
Landsbygdsprogrammet där en länsstyrelse inte fastställt 70 procent av sin budget. I Västra 
Götalands län nådde vi upp till 70 procent och mycket mer inom alla åtgärder utom tre där 
medel dras in till nationella potter.  

Vid årets slut hade Länsstyrelsen fattat beslut om 76 procent av budgeten inom projektstöd, 
90 procent av budgetarna till företagsstöd och 70,5 procent av budgetarna till 
miljöinvesteringarna. Inom det största projektstödet, det till bredbandsinvesteringar, hade vi 
fattat beslut om 91 procent av vår totala budget. Inom Havs- och fiskeriprogrammet har vi 
fattat beslut om cirka 112 mnkr i stöd.   
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Samlad bedömning av resultat 

Vår samlade bedömning, baserat på ovan redovisning, är att vi har uppnått ett gott resultat 
inom verksamhetsområdet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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11. Fiske 
Länsstyrelsens verksamhet med fiskevård och fisketillsyn syftar till att förbättra möjligheten 
att nå de vattenrelaterade miljömålen genom att fiskens livsmiljöer och förvaltningen av 
fiskbestånden förbättras samt att bevarandet av hotade arter främjas. 

Fiskevård och stöd till fiskerinäringen 

Ett flertal projekt har beviljats fiskevårdsbidrag och fiskeavgiftsmedel till fiskevårdande 
åtgärder. Exempel på fiskevårdande åtgärder är inventeringar och åtgärder avsedda att 
skydda, bevara och utveckla länets bestånd av havsöring, flodpärlmussla, flodkräfta och 
havsnejonöga. De flesta projekt gynnar arter som ingår i den nationella satsningen på 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. 

Under året har det startats upp ett projekt inom fisketillsynen som syftar till att minska 
problemet med borttappade fiskeredskap som fortsätter att fiska (spökfiske). 

Länsstyrelsen deltar i genomförandet av det svenska Havs- och fiskeriprogrammet 2014–
2020 genom att bevaka och initiera viktiga regionala frågor i det nationella programarbetet. 
Som sakkunniga inom området bedömer och poängsätter vi de stödansökningar som 
kommer in enligt särskilt framtagna urvalskriterier. Vi bidrar också med sakkunskap inom 
fiskeområdet när det finns behov i samband med remissvar, inspektioner av beviljade stöd, 
handläggning av stödansökningar och i samband med extern uppföljning och kontroll av 
stödverksamheten. 

Förvaltningsplan Vänerlax 

I projektet ”Förvaltningsplan Vänerlax” ska en förvaltningsplan tas fram, som möjliggör ett 
aktivt yrkes- och sportfiske utan att äventyra de unika, vilda populationer som lever i 
Vänern. Länsstyrelsen har, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV), satt 
samman ett förslag till nytt fredningsområde vid Gullspångsforsens mynning. Förslaget 
ligger nu som remiss hos HaV och har varit ute på samråd. Vi har också arbetat med en 
utsättningsstrategi som ska beskriva för- och nackdelar med olika odlings- och 
utsättningsstrategier, effekter av olika utsättningsmängder, bevarandeaspekter med mera. 
Projektet deltar även i HaV:s beredningsgrupp för de fem stora sjöarna samt i Fiskeområde 
Vänern. Vi har även startat en Facebooksida för projekten i Vänern.  

GRAP 

Länsstyrelsen driver sedan 2016 projektet ”GRAP” (Gullspång River Action Plan), 
finansierat av HaV med 1,5 mnkr. Projektet innehåller fyra delprojekt som har påbörjats. 
Förslag på bevarandemål har tagits fram. Utredning pågår om olika åtgärder för att öka 
arealen lek- och uppväxtområden. Faktiska restaureringsåtgärder har genomförts under 
2019. Flera av aktiviteterna har försenats då projektet startade först 2017. Projektet har 
därför fått förlängd projekttid från HaV till 1 december 2020.  
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Resultatmått och resultatanalys – Fiske 

Fiske (verksamhet 62*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 7,9 7,7 6,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,7 3,7 3,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 12 685 12 743 10 102 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 802 769 934 

Antal beslutade ärenden 718 889 1 081 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 1 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 2 841 3 994 1 839 

 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma kostnad som året innan. 
Kostnaden för fiskevården har ökat jämfört med 2017 då vi under 2018 anställt 10 
timanställda fisketillsynspersoner.  

Samlad bedömning av resultat 

Resultatet av Länsstyrelsens verksamhet bedöms vara god med bra måluppfyllelse. 
Bedömningen grundas på att vi enligt plan startat upp och genomför projekten inom Vänern 
och Gullspångsälven liksom fördelar ut tillgängliga bidragsmedel i syfte att stärka den 
biologiska mångfalden och på sikt nå miljökvalitetsmålen. Verksamheten har därmed på 
olika sätt bidragit till att förbättra förhållandena i miljön. 

 Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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12. Folkhälsa 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT 

Länsstyrelsen har en regional ANDT-strategi för åren 2018–2021 som förankrats med 
”Västra Götalandssamverkan mot droger”, ett nätverk där berörda regionala myndigheter är 
representerade. 

Utvecklingen, både nationellt och regionalt, avseende en minskad användning av tobak och 
alkohol är positiv. Nivåerna för ungdomars alkoholkonsumtion i Sverige är rekordlåga. När 
det gäller narkotika märks inte samma positiva utveckling utan trenden är snarare 
stillastående. Bland ungdomar är cannabis den narkotika som i första hand testas och 
används. En tydlig trend de senaste åren är ungas attityd till cannabis, där färre uppfattar det 
som riskabelt att använda drogen. Enligt en rapport som Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) tagit fram framgår stora skillnader i det alkohol- och 
narkotikaförebyggande arbetet mellan mindre kommuner och övriga kommuner utifrån ett 
så kallat preventionsindex. Resultaten i rapporten visar att förebyggande arbete bedrivs i 
mindre omfattning i småkommuner jämfört med större kommuner. Rapporten bekräftar 
således att det finns anledning att förstärka preventionsarbetet i just småkommuner.  

Länsstyrelsen har samordnat ett länsövergripande arbete i syfte att öka kunskaper, 
samverkan och aktivitet i ANDT (S)-arbetet (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) i 
form av seminarier, konferenser, workshops, utbildningar och kampanjer i samverkan med 
aktörer som Västra götalandsregionen, Göteborgsregionen, Högskolan i Väst, Göteborgs 
universitet, CERA, Göteborgs Stad, Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborgs 
kommunalförbund, Systembolaget, Brukarrådet med flera.  

Brottsförebyggande uppdraget 
För att bedriva ett kvalitativt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete krävs en god 
samverkan. Vi ser att huvudaktörerna, kommun och polis, samarbetar med varierad 
intensitet i länet. I princip har alla kommuner en samverkansöverenskommelse med Polisen, 
men samarbete och arbetsmetoder behöver utvecklas ännu mer för att hitta ett strukturerat 
långsiktigt effektfullt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.  
 
Det är till exempel fortfarande för få brottsförebyggande insatser som tas fram efter en 
noggrann kartläggning, orsaksanalys och kostnadsberäkning. Efter insatser prioriterar man 
alltför sällan utvärderingsarbetet. Vi ser också ett behov av mer innovativa arbetsmetoder 
utifrån de lokala problembilderna. För att genomföra dessa förbättringar ser vi att 
kommunala samordnare och kommunpoliser behöver få bättre förutsättningar för att utföra 
uppdraget kring det brottsförebyggande arbetet. En annan viktig aktör för utveckling är 
högskolan och samarbetet mellan dem och praktiken.  

Tillsyn alkohol, tobak och e-cigaretter 
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Lagändringen har inneburit att en stor del av 
vårt arbete har varit inriktat på att stödja kommunerna och bidra till att öka deras kunskap 
på området. Vi har haft informationsträffar och tagit fram skrivelser angående de nya 
bestämmelserna. Vi har även haft två utbildningstillfällen för kommunhandläggare. Den 
största delen av arbetet har dock ägnats åt att stödja och vägleda kommunerna genom att 
besvara aktuella frågeställningar.  
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Vår personalomsättning inom tillsynsuppdraget för alkohol, tobak och e-cigaretter har varit 
stor under 2019. Det har inneburit att hårda prioriteringar har behövt göras i 
verksamhetsplaneringen. Tillsyn har dock genomförts i enlighet med den femåriga 
tillsynsplan som beslutades från 2019 och framåt. Vi har i tillsynen fokuserat på lärande och 
verksamhetsutveckling. 

I och med den nya tobakslagen ser vi ett fortsatt behov av att underlätta och stödja 
kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området. Kommunerna själva 
lyfter behovet av nätverksträffar, informationsmöten och fler utbildningstillfällen. En fråga 
som vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med är märkning av tobaksprodukter där en stor 
osäkerhet fortfarande råder hos kommunerna.  

Resultatmått och resultatanalys – folkhälsa 

Folkhälsa (verksamhet 70*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 3,5 4,0 4,4 

Årsarbetskraft, kvinnor 4,5 4,6 3,8 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 11 539 11 758 11 286 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 54 136 181 

Antal beslutade ärenden 109 152 146 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 15 11 5 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 150 0 275 

 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 
tidigare. Antal inkomna och beslutade ärenden är något lägre men bedöms vara inom 
normalvariation.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens bedömer att resultatet av vårt arbete är gott och att folkhälsoarbetet bedrivs i 
enlighet med regeringens mål och inriktning. Kunskaperna ökar på viktiga områden som 
spel, tobakslagen och i det brottsförebyggande arbetet. Det finns ett fortsatt behov av att 
utveckla samverkan och vi behöver fortsätta arbeta för att nå samtliga kommuner i länet. 
Behoven varierar och våra insatser måste anpassas efter lokala förutsättningar. Arbetet har 
bedrivits planenligt.  

Vår bedömning grundar sig på CAN:s nationella uppföljning 2019. Där framkommer tydligt 
en minskad användning av tobak och alkohol bland unga. Genom intern uppföljning kan vi 
se att våra insatser för de kommunala ANDT-samordnarna i länet uppskattas och är till 
hjälp i det lokala arbetet.  

Vi vet också, genom vår nära dialog med brottsförebyggarna i länet, att det 
kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete ökar.  

Genom det rådgivande arbetet bedömer vi att kommunernas kunskap om den nya 
tobakslagen ökar. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt  
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13. Jämställdhet 
Länsstyrelsens arbete med länsstrategin ”Jämställt Västra Götaland” ska stärka det 
regionala och lokala arbetet för jämställdhet och förbättra förutsättningarna för samverkan 
mellan relevanta aktörer.  

Länsstyrelsens stöd till regionala och lokala aktörer behöver vara diversifierat eftersom 
målgruppernas förkunskaper och behov är skiftande. En utmaning handlar om förankring 
och att nå ut med material, metoder och stöd till relevanta målgrupper. Vi har därför 
prioriterat att ta fram ett metod- och kunskapsunderlag för länet, men även verkat för att nå 
nya målgrupper. För mer information, se återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.27.  

Mäns våld mot kvinnor 

Inom området mäns våld mot kvinnor har vi prioriterat arbetet med: 

• universellt våldsförebyggande, 
• samarbetet med Borås kommun, 
• utbildningsinsatser 
• Pilotprojektet Regionalt resurscentra 

 

Universellt våldsförebyggande  
Vi prioriterar universellt våldsförebyggande med en genusförändrande ansats genom att 
utlysa medel till kommuner i länet. I jämförelse med föregående år har antalet beviljade 
utbetalningar ökat från 10 till 13. Antal kommuner som tilldelats medel ökade från 4 till 7 
jämfört mot förra året. Vi behöver jobba vidare för att fler kommuner ansöker och beviljas 
medel. Vi har också genomfört utbildningsinsatser riktade till kommuner, myndigheter och 
idéburna organisationer inom området. Utöver det har vi samordnat och utvecklat nätverk 
för erfarenhetsutbyte när det gäller våldsförebyggande arbete samt bedrivit kampanjarbete.  

Samarbetet med Borås kommun 
Vårt samarbete med Borås kommun kring metoden ”En kommun fri från våld” har varit 
mycket framgångsrikt och kommer att spridas vidare till fler län under 2020. I utvärderingar 
gjorda i Borås kommun framkommer att de verksamheter som deltagit i arbetet upplever att 
de blivit hjälpta i sitt våldsförebyggande arbete. 

Utbildningsinsatser 
Våra utbildningar riktade till kommuner och idéburna organisationer kring stöd till barn 
som bevittnat våld har varit mycket uppskattade och efterfrågan är fortsatt stor. Vi har 
jobbat vidare mot målet att kommunerna blir självförsörjande av basutbildningen för våld i 
nära relation. Vi har genomfört utbildningar om att möta våldsutövare från 
myndighetsutövning till motivation och stöd.  

Pilotprojektet ”Regionalt resurscentra” 
Projektet avser att stimulera och främja utvecklingen av regionala resurscentra för våld i 
nära relationer. Inom projektet har vi två samarbetsavtal med Göteborgs Stad och Fyrbodal 
som startat upp en verksamhet riktad till målgruppen utsatta för hedersrelaterat våld och 
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förtryck samt yrkesverksamma. I samarbete med Göteborgs Stad har vi även bidragit till 
arbetet med regionkoordinatorer för att sprida kunskap och stöd till personer utsatta för 
prostitution och människohandel. Vi har också samarbetat med Västsvenska 
kommunalförbundens samorganisation (Västkom) och Västra Götalandsregionen inom 
RSS-projektet (Regional samverkans- och stödstruktur).  

Projektet ingår regeringsuppdraget om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
(S2017/07420/JÄM), vilket redovisas till regeringen den 31 mars 2020.  

Resultatmått och resultatanalys – jämställdhet 

Våra utbildningsinsatser är välbesöka och i de utvärderingar som görs efter genomförda 
insatser kan vi se att de väl motsvarar både förväntningar och behov. Det är fortsatt en 
mycket stor efterfrågan inom verksamhetsområdets samtliga delar. I Västra Götaland finns 
fortfarande stora skillnader i kunskaper och resurser inom området mäns våld mot kvinnor. 
Vår utmaning framöver är att jobba för en utjämning inom länet och fokusera på de delar av 
länet som har störst behov. Vi ser också ett stort behov av att möta chefer i kommunerna i 
större utsträckning, dels för strategisk gemensam planering, dels också för att ge dem 
kunskapshöjande insatser. Detta arbete har inletts.  

Stödet till kommunerna i arbetet med jämställdhetsintegrering behöver förstärkas. Vi har 
under året inte kunnat prioritera externt stöd i tillräcklig utsträckning  

Jämställdhet (verksamhet 80*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 1,3 0,7 0,6 

Årsarbetskraft, kvinnor 6,8 4,6 5,0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 10 707 9 793 9 034 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 37 70 53 

Antal beslutade ärenden 35 56 33 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 2 2 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 9 270 4 397 5 438 

 

Under 2019 utökades uppdraget och därför har nyanställningar gjorts. Antal inkomna och 
beslutade ärenden inom normalvariation. Ökningen av lämnade bidrag beror på en ökning i 
samarbeten med kommuner i länet. Variationen i antal på beslutade ärende är inom 
normalvariationen.  

Samlad bedömning av resultat 

Vår bedömning är att Länsstyrelsens arbete inom jämställdhetsområdet har bidragit till att 
arbetet med jämställdhetsintegrering och arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor i 
länet har stärkts. Vi grundar detta på de utvärderingar som görs i samband med våra insatser 
och den återkoppling vi får till oss i de kontakter vi har ute i länet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt  
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14. Integration 
Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att verka för beredskap och kapacitet att ta emot 
nyanlända i länet. Vår insats handlar framför allt om att initiera och leda samverkan mellan 
olika aktörer, att bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning samt att följa upp och 
analysera läget. Vi fördelar också statsbidrag samt förvaltar och utvecklar 
informationsportalen informationsverige.se som riktar sig direkt till asylsökande och 
nyanlända.  

Utvecklingsarbete och resultat 

Länets samverkansstruktur är uppdelad på regional, delregional och lokal nivå. 
Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt och delregionalt, förutom inom 
Göteborgsregionen där arbetet samordnas av kommunalförbundet. Vi har arbetat tematiskt 
med fokus på kvotflyktingar, statlig närvaro, arbetsmarknadsintegration, bostadsförsörjning 
och beredskap för ett framtida högt flyktingmottagande. Tillsammans med 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, och Västra Götalandsregionen anordnar vi 
konferenser och workshops samt skriver kvartalsvisa lägesrapporter om migration och 
integration, vilka sprids till länets kommuner och andra aktörer. Länsstyrelsen driver även 
ett regionalt nätverk inom samhällsorientering och nätverk för mottagande av 
ensamkommande barn. Vi har utvecklat vår samverkan med Göteborgs universitet samt 
med civilsamhället inom arbetet med Tidiga insatser för asylsökande, nyanlända, och med 
gymnasielagen.  

För att samla kommunernas erfarenheter från 2015–2018 har vi genomfört två dialogdagar, 
vilket resulterat i rapporten ”Rätt insats av rätt aktör i rätt tid”. För att få en mer fördjupad 
bild gav vi Centrum för Global Migration vid Göteborgs universitet i uppdrag att 
djupintervjua ett antal tjänstepersoner. Det resulterade i rapporten ”Kommunala utmaningar 
och möjligheter i arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län”. Rapporterna 
har spridits i 200 respektive 100 exemplar samt via vår webbplats. 

Länsstyrelsen strävar efter att koppla statsbidragen till uppföljning och analys och 
därigenom till identifierade behov. Länet är differentierat vad gäller storlek på kommuner, 
geografi, stad och land samt kapacitet att söka statsbidrag. Vi har därför en konsultativ roll 
såväl i ansökningsförfarandet som när det gäller frågor från kommuner om förändringar av 
insatser. Vid fördelning av statsbidrag för Tidiga insatser för asylsökande har vi valt att 
framför allt stötta pågående väl fungerande projekt, eftersom antalet asylsökande minskar.  

Arbetet med att utveckla webbportalen ”informationsverige.se” har fortsatt. Den har blivit 
bättre anpassad efter målgruppernas behov, mer överskådlig och lättare att hitta rätt 
information på.  

Resultatmått och resultatanalys – Integration 

Resultatmått 
Resultaten från Länsstyrelsens arbete är framförallt kvalitativa och beskrivs i avsnittet ovan, 
ett antal mer kvantitativa resultat redovisas nedan. 
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Integration (verksamhet 85*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 5,6 6,7 6,7 

Årsarbetskraft, kvinnor 12,1 11,6 10,9 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 19 968 23 856 25 483 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 197 250 300 

Antal beslutade ärenden 198 188 302 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 11 37 4 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) -1 922 128 2 
Antal mottagna, inklusive ensamkommande barn 4 807 8 561 11 162 
Kvartalsvisa lägesrapporter om migration och integration i Västra 
Götalands län 4 1 0 

 

Resultatanalys 
Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 
tidigare år. 

I jämförelse med föregående år minskar verksamhetskostnaden. Det beror på att det förra 
året gjordes en större delleverans inom ett utvecklingsprojekt kopplat till webbplatsen 
informationsverige.se. 

Orsaken till att lämnade bidrag är negativa är att vi har haft återbetalningar av bidrag som 
Länsstyrelsen i Jönköpings län betalat ut. Ett bidrag återkrävs om projekten avslutas i förtid 
eller ej uppfyller ställda krav. 

En viss nedgång i antal ärenden beror på minskade anslag vad gäller statsbidrag att fördela 
ut till kommuner och civilsamhället. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att länets beredskap och kapacitet att ta emot 
nyanlända är god. Kommunerna klarar mottagandet via anvisning och uppger sammantaget 
ingen systempåverkan på sin verksamhet. Ett antal problemområden finns dock: 

  
• Bostadsbristen påverkar och leder till trångboddhet, omflyttningar och segregation samt 

påverkar barn och vuxnas hälsa och möjligheter att studera.  
• Bosättningslagens intentioner utmanas. Ett antal kommuner ser på sitt ansvar som 

tidsbegränsat och stöttar aktivt nyanlända att hitta boende utanför kommungränserna 
vilket riskerar att öka hemlösheten samt leda till friktion mellan kommuner. 

• Gymnasielagen är en utmaning. Lagen påverkar både elever och personal på 
gymnasieskolor och vuxenutbildning eftersom ungdomarnas hopp om uppehållstillstånd 
är kopplat till att klara utbildningarna.  

• Situationen för personer med kort utbildning, av vilka många är kvotflyktingar och 
kvinnor och är en utmaning som kräver riktade insatser.  

• Förändringarna av arbetsmarknadspolitiken, Arbetsförmedlingens minskade närvaro i 
länet och kommunernas ekonomi skapar oro. 

• Ett minskat mottagande kan innebära minskade resurser i kommunerna till arbete med 
nyanlända.  
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Framgångsfaktorer i kommuner och andra aktörers arbete är en organisatorisk och politisk 
vilja samt en struktur och en långsiktig planering som ger beredskap för att växla upp och 
ner i takt med att antalet nyanlända varierar. Av vikt är också att frågor hanteras på rätt nivå 
och av rätt aktör, att arbetet baseras på kunskap och erfarenheter samt att samverkan 
fungerar såväl internt som externt. Särskilt för mindre kommuner kan det vara en fördel att 
samverka mellankommunalt.  

Framgångsfaktorer i Länsstyrelsens arbete är satsningarna på att utveckla, bredda och 
fördjupa samverkan samt att samla och sprida kunskap. Åren efter 2015 handlade mycket 
av arbetet om att lösa den akuta situationen. Under 2019 har vi haft möjlighet att arbeta mer 
med att inhämta, ta fram och sprida kunskap.  

Samlad bedömning av resultat 

Vår samlade bedömning är att Länsstyrelsens arbete med integration har bidragit till ett gott 
kvantitativt såväl som kvalitativt mottagande av nyanlända i länet under 2019. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt  
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Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsspecifika 
uppgifter 

Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 

 1. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken,  
 2. Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län,  
 3. i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de utredningar om det 
allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. 
miljöbalken, 
 4. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och attesterande 
myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete inom EU:s 
strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 
december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, 
 5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara behörig myndighet enligt lagen 
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 4, 
och 
 6. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara ansvarig för kontroller enligt artikel 
23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 
om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet 
Europeiskt territoriellt samarbete 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län omfattas av punkterna 1 och 3 i 4§ 
länsstyrelseinstruktionen. 

 

1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas 
Länsstyrelsens tillsyn innefattar bevakning av taxerade lantbruksenheter som ägs av 
dödsbon. Ett sådant innehav måste avvecklas inom fyra år efter att ägaren avlidit. Vi skickar 
ut informationsbrev, påminnelser, förelägganden och vitesförelägganden enligt fastställda 
tidsgränser. Merparten av de dödsboägda lantbruksfastigheterna har avvecklat sitt innehav 
av lantbruksfastigheter inom förskriven tid och avskrivs. Vi ger även viss rådgivning men 
hänvisar företrädesvis till externa aktörer som kan hjälpa till med det praktiska 
genomförandet av ett avvecklingsförfarande. 

Samlad bedömning av resultat  

Länsstyrelsen har fått in 233 bouppteckningar från Skatteverket där dödsbon står som 
innehavare av lantbruksfastigheter. Under 2019 har sju dödsbon förelagts om avveckling av 
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fastighetsinnehavet. Ett dödsbo har förelagts med vite som även utdömts av 
Förvaltningsrätten. 

Vi upplever att fler dödsbodelägare hört av sig via telefon eller e-post angående avveckling 
av fastighetsinnehavet jämfört med tidigare år. Detta ser vi som positivt och vi fortsätter att 
arbeta med att få igång en tidig dialog med företrädare för dödsbona. Resultat är gott då 
huvuddelen av dödsbona avvecklat sitt innehav inom föreskriven tid. 

Resultatbedömning:☐ Otillfredsställande ☐ Utvecklingsbehov ☒ Gott ☐ Utmärkt 

 

3. Utredningar om det allmänna fiskeintresset 

Fiskeutredningsgruppen (FUG) 

Fiskeutredningsgruppen (FUG) är namnet på ett projekt som får uppdrag i form av 
aktiviteter samt finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med FUG är att stödja 
andra myndigheter i utredningar och vägledningar om allmänt fiskeintresse. FUG har under 
2019 stöttat flera länsstyrelser i olika ärenden. Nytt underlag för tillsyn och prövningar har 
tagits fram avseende fiskvägar i Sverige. Vi har deltagit i flera nationella projekt med fokus 
på miljöanpassning av vattenkraften. En revidering av ålplanen för Viskan har gjorts. 
Fortsatta insatser har gjorts inom området kompensationsutsättningar av lax och öring. 

Samlad bedömning av resultat 

Fiskutredningsgruppen har genomfört de aktiviteter som fastlagts tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten. Det planerade stödet till andra myndigheter inom allmänt 
fiskeintresse har levererats.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 5 §: 
Sektorsövergripande uppgifter 

Länsstyrelsen ska vidare 

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,  
2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande 
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta,  
3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då 
ta särskild hänsyn till barns bästa,  
4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning,  
5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,  
6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att 
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, 
krishantering samt alkohol och tobak,  
7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,  
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och  
9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses 

 

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet 
Uppgiften syftar till att den egna organisationens verksamhet ska bidra till att 
jämställdhetspolitiken får genomslag på lokal och regional nivå.  

För närvarande har Länsstyrelsen ingen intern strategi för jämställdhetsintegrering. En 
förutsättning för en god jämställdhetsintegrering är att arbetet bedrivs systematiskt och 
långsiktigt. Systematiken vad gäller det interna arbetet är bristfällig och det saknas kunskap 
om att uppgifterna i 5 § i länsstyrelseinstruktionen är obligatoriska, vilket framgår av den 
interna rapporteringen inför årsredovisningen. En sammanställning av de fem senaste årens 
interna rapportering av 5 § har genomförts och resultatet visar att det inte har skett någon 
förbättring efter hand. Utmaningar gällande den interna förankringen kvarstår.   

Länsstyrelsens interna arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling utgår från de globala 
utvecklingsmålen där jämställdhet är en bärande princip för samtliga mål. Länsstyrelsen har 
konkretiserat arbetet genom fem strategiska mål som utgår från länets utmaningar. Ett av de 
strategiska målen är ett jämställt och jämlikt Västra Götaland. Arbetet handlar bland annat 
om hälsa, deltagande i demokratiska processer och likvärdiga livsvillkor. En ny styrmodell 
håller på att tas fram där delmål, indikatorer och arbetssätt utvecklas. Det pågående interna 
arbetet med de strategiska målen har förutsättningar att bidra till ett ökat genomslag i 
organisationen, vilket kan leda till ökad enhetlighet och måluppfyllelse.  

Flera av Länsstyrelsens verksamhetsområden bidrar i sitt arbete till de 
jämställdhetspolitiska målen på länsnivå. Verksamhetsområdet Integration bedriver 
exempelvis ett systematiskt arbete med jämställdhet i planering, kravställande i utbetalning 
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av ekonomiskt stöd, uppföljning och stöd. De uttalade kraven i regleringsbrevet att 
uppföljningen ska visa hur insatserna påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar har 
bidragit till att arbetssättet har utvecklats på ett positivt sätt. Det ger i förlängningen effekt 
på målgruppernas integration i samhället. Länsstyrelsen har vidare påbörjat ett arbete med 
att integrera gender- och barnperspektiv i utbildningar kopplade till Totalförsvarsövningen 
2020. Det ökar kapaciteten att vid höjd beredskap bedriva och prioritera en verksamhet som 
är analyserad och anpassad efter hur kvinnor och män, flickor och pojkar påverkas. 

Samlad bedömning av resultat 

Vi bedömer att det finns ett utvecklingsbehov inom uppgiften att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Bedömningen grundar sig på den interna 
rapporteringen som visar att systematiken vad gäller det interna arbetet är bristfällig och det 
saknas kunskap om att uppgifterna i 5 § är obligatoriska. Det pågående interna arbetet med 
de strategiska målen har förutsättningar att bidra till ett ökat genomslag i organisationen, 
vilket kan leda till ökad enhetlighet och måluppfyllelse.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad 
statistik baserat på kön 
Arbetet för jämställdhet kräver tillgång till könsuppdelad statistik. Den könsuppdelade 
statistiken ska synliggöra kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar och 
livsvillkor.  

Länsstyrelsen har tagit fram och spridit könsuppdelad statistik för länets kommuner till ett 
stort antal regionala aktörer. Länsstyrelsens processtöd till kommuner utgår från den 
specifika statistiken vilket leder till att stödet är mer målgruppsanpassat. Resultatet visar att 
utmaningarna i länet i stort följer dem på nationell nivå med stora skillnader vad gäller 
ohälsa, ekonomi, våldsutsatthet, utbildning och arbetsmarknad. Västra Götalands ohälsotal 
är högre än i övriga län. Vad gäller makt och inflytande hade 36 kommuner efter valet 2014 
en jämn könsfördelning bland ledamöterna i kommunfullmäktige. Efter valet 2018 har 
siffran sjunkit till 31 kommuner med jämn könsfördelning. Mäns uttag av föräldrapenning 
och kvinnors heltidsarbete visar små men positiva ökningar på sikt. En annan positiv 
förändring är att andelarna personer med riskabla alkoholvanor och personer som röker 
dagligen har minskat de senaste åren bland både kvinnor och män. 

Länsstyrelsens uppföljande roll handlar också om att i de egna verksamhetsområdena ta 
fram och analysera könsuppdelad statistik. En sammanställning av de fem senaste årens 
interna rapportering av 5 § i länsstyrelseinstruktionen har genomförts och resultatet visar att 
en majoritet inte redovisar eller använder könsuppdelad statistik. Som skäl uppges bland 
annat att de centrala myndigheterna inte efterfrågar könsuppdelad statistik. Flera uppger att 
de inte anser det tillämpligt eftersom de inte arbetar gentemot individer. Könsuppdelad 
statistik är nödvändigt för att kunna upptäcka och åskådliggöra skillnader mellan könen och 
borde därför vara relevant för de flesta av Länsstyrelsens verksamheter, som ofta har i 
uppdrag att fördela medel och ta fram lägesbilder och kartläggningar över länet. Som 
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exempel kan nämnas hur verksamheten inom ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel) genom att använda könsuppdelad statistik har kunnat identifiera ett flertal 
områden med stora skillnader mellan könen. Kvinnors spelande har ökat stort men 
utsattheten för ”gaming disorder” är fem gånger så vanligt för pojkar som för flickor. 
Genom att Länsstyrelsens insatser anpassas efter dessa målgruppers behov blir de mer 
träffsäkra och effektiva.  

Samlad bedömning av resultat 

Den sammantagna bedömningen är att Länsstyrelsen inte lever upp till skyldigheten att 
använda sig av könsuppdelad statistik.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

3. Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn 
till barns bästa 

Barnrättsuppdraget 

Den 27 juni beslöt regeringen om ett uppdrag (A 2019/01274/MRB) till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län om att samordna och utveckla tillämpning av barnets rättigheter i 
länsstyrelsernas verksamhet samt stödja motsvarande arbete bland kommuner och regioner. 
I uppdraget ingår att vara ett stöd för att barnets rättigheter tillämpas i praktiken i 
länsstyrelsernas egna verksamheter. I uppdraget ingår också att hjälpa till under 
etableringen eller samordningen av regionala forum och nätverk som hjälper kommunerna, 
liksom andra aktörer, i deras arbete med motsvarande frågor. Förhoppningen är också att 
resultatet av uppdraget bör kunna bidra i situationer där Länsstyrelsen väljer att ge ett riktat 
stöd till en enskild kommun eller region. 

Givet uppdragets syfte anordnade vi en konferens under temat ”Barnkonventionen 30 år – 
från FN till svensk lag”. Arrangemanget genomfördes i samverkan med 
Barnombudsmannen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Detta arrangemang 
nådde flera av de målgrupper som uppdraget omfattar och lade en viktig grund för 
fördjupad samverkan på barnrättsområdet.    

I slutet av året påbörjades planeringen av inrättandet av en barnrättsgrupp som ska 
systematisera arbetet inom barnrättsuppdraget kommande år.  

Exempel på verksamheter med ett integrerat barnrättsperspektiv 

Inom Länsstyrelsen återfinns flera exempel på hur verksamhetsområdena integrerat 
barnrättsperspektiv genom att tänka utifrån målgrupper och tillämpa en ålderskänslighet i 
planering och analys. Det gäller även de uppdrag som inte har specifika nationella mål eller 
strategier som lyfter fram barns rätt. Samtidigt återfinns merparten (men inte uteslutande) 
av aktiviteterna inom det sociala hållbarhetsområdet såsom integration, föräldraskapsstöd, 
mäns våld mot kvinnor och det specifika barnrättsuppdraget. Vi behöver arbeta mer 
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systematiskt kring hur myndighetens verksamheter kan ta sig an barns rätt, inte minst när vi 
står inför att barnkonventionen blir lag.  

Samlad bedömning av resultat 

Det finns ett tydligt utvecklingsbehov inom området. Bedömningen grundar vi på 
genomgång och analys av myndighetens interna arbete med barnrättsperspektivet samt hur 
väl arbetet med barnrättsuppdraget hittills fallit ut i kommunerna och regionen. Framledes 
bör fokus ligga på kunskapshöjning samt att systematisera barnrättsarbetet och 
rättstillämpningen av barnkonventionen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

4. Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Externa övergripande insatser 

I uppdraget kring funktionshinderpolitiken har vi arbetat strategiskt gentemot kommunerna. 
Vi har i det arbetet identifierat att både styrning och ledning särskilt bör utvecklas. 
Utbildningsinsatser i framtagande av handlingsplaner har därför genomförts för flera 
kommuner.  

Inför Europaparlamentsvalet har Länsstyrelsen genomfört utbildningar för samtliga 
valnämnder i länet i syfte att öka tillgängligheten i vallokalerna. Länsstyrelsen har även haft 
ett särskilt fokus på aktiviteter kopplade till det nationella jämställdhetspolitiska delmålet 
om ekonomisk jämställdhet riktat mot kvinnor med funktionsnedsättning.  

Flera av Länsstyrelsens verksamheter har tillgänglighetsanpassat offentliga miljöer som till 
exempel kyrkor, byggnadsminnen och naturreservat som utrustats med tillgängliga toaletter, 
spänger, skyltning och stängselpassager. Länsstyrelsen handlägger också ansökningar från 
rörelsehindrade om dispens från terrängkörningslagen och jakt från motordrivet fordon. 

Vid naturum Kosterhavet erbjuder vi språkanpassade aktiviteter. I Kosterhavets 
nationalpark har vi även påbörjat ett arbete med att definiera fysiska hinder i naturmiljöer. 
Vid Hornborgasjöns naturreservat har vi genomfört en inventering av besöksområdet för 
publicering i Tillgänglighetsdatabasen, detta för att personer med funktionsnedsättning 
lättare ska kunna planera sitt besök.  

Interna övergripande insatser 

Länsstyrelsen beaktar alla diskrimineringsgrunder i rekryteringsprocessen. Arbetsplatser 
anpassas vid behov till medarbetarens funktionsnedsättningar. Årligen genomför 
Länsstyrelsen arbetsmiljöronder på samtliga kontor för att säkerställa en god arbetsmiljö där 
alla oavsett funktionsvariationer kan använda våra lokaler.  
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Inom ramen för pågående regeringsuppdrag (A2018/00925/A) samordnar vi arbetet med att 
ordna praktikplatser åt arbetssökande nyanlända och arbetssökande personer med 
funktionsnedsättningar i samarbete med Arbetsförmedlingen. Statens fastighetsverk (SFV) 
har tagit fram en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland för att titta på 
möjligheten att tillgänglighetsanpassa länsresidenset Marieholm. Under 2020 kommer man 
att göra en projektering för tillgänglighetsanpassning som är beslutad utifrån förstudien. 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med klarspråk för att säkerställa att vi som myndighet använder 
ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Vi har klarspråksgranskat våra beslutsmallar för att 
göra dem lättare att förstå för våra sökande. Vi har också hållit utbildningar, genomfört 
interna klarspråkskampanjer, anordnat föreläsningar och skrivarstugor via Skype samt tagit 
upp goda exempel på vårt intranät. Allt för att höja medvetenheten och kompetensen i 
organisationen. 

Under årets två möten med det regionala friluftsrådet ingår en representant från 
organisationen DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) för utbyte av kunskap och 
erfarenheter.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen arbetar aktivt inom området och bedömningen är att resultatet är gott utifrån 
vårt främjandeuppdrag. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet 
Systematiken i det interna arbetet med mänskliga rättigheter (MR) är bristfällig och det 
saknas kunskap om att uppgifterna i 5 § i länsstyrelseinstruktionen är obligatoriska, vilket 
framgår av den interna rapporteringen inför årsredovisningen. En sammanställning av de 
fem senaste årens interna rapportering av 5 § har genomförts och resultatet visar att det inte 
har skett någon förbättring. Samt att utmaningar gällande den interna förankringen kvarstår. 

Länsstyrelsen har konkretiserat arbetet genom fem strategiska mål som utgår från länets 
utmaningar. En ny styrmodell håller på att tas fram där delmål, indikatorer och arbetssätt 
utvecklas. Det pågående interna arbetet med de strategiska målen har förutsättningar att 
bidra till ett ökat genomslag i organisationen, vilket kan leda till ökad enhetlighet och 
måluppfyllelse.  

En positiv utveckling som bör uppmärksammas är att vi stärkt kopplingen mellan mänskliga 
rättigheter och miljöledning där en samverkan påbörjats under 2019 i syfte att utbyta 
kunskap och erfarenheter. Dialoger kring strategier, riktlinjer och gemensamma 
utbildningsinsatser påbörjats med Länsstyrelsens tvärgrupp för miljömål, arbetsgruppen för 
klimatanpassning, upphandlingsansvariga och HR (Human Resources), med nya 
arbetsformer som inkluderar MR- och jämställdhetssakkunniga i arbetet. 
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Exempel på övergripande och strategiska processer 

HR har genomfört obligatoriska utbildningar om normkritiskt tänkande, likabehandling och 
kränkande särbehandling för samtliga medarbetare. HR har också deltagit i en 
kompetenshöjande insats som hölls av projektet ”Vidga Normen” – Länsstyrelsen i 
Stockholm. Länsstyrelsen arrangerade workshopen tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 

Arbetet med att integrera mänskliga rättigheter har utvecklats genom nya arbetssätt. 
Strateger från mänskliga rättigheter och jämställdhet ingår i Länsstyrelsens Tvärgrupp 
miljömål, ett sammanhang där det sker en regelbunden samverkan kring handlingsplaner, 
indikatorer och målgruppsanalyser vilket bidrar till att det rättighetsbaserade arbetet 
tydligare förankras inom Länsstyrelsens samtliga verksamheter. Länsstyrelsen har haft en 
pågående arbetsgrupp med kompetenser inom mänskliga rättigheter, klimatanpassning, 
landsbygdsutveckling och samhällsbyggnad för att planera en gemensam utbildningsdag. I 
september ägde ”Klimatanpassningens sociala dimensioner” rum där chefer, 
ledningsfunktioner och strateger inom miljö och social hållbarhet deltog från hela länet.  

Tydligare lägesbilder och en bedömning av läget i länet blir resultatet när fler perspektiv 
synliggörs. Genom att använda könsuppdelad statistik eller annan tillgänglig statistik utifrån 
diskrimineringsgrund kan lägesbilden fördjupas samt behov och insatser kvalitetssäkras. 
Detta kan med fördel göras inom en sakfråga men även generellt för att förstå och 
synliggöra länets invånares olika livsvillkor. 

Samlad bedömning av resultat 

Vi bedömer att det finns ett utvecklingsbehov inom uppgiften att integrera de mänskliga 
rättigheterna i verksamheten. Systematiken vad gäller det interna arbetet är bristfällig och 
det saknas kunskap om att uppgifterna i 5 § i länsstyrelseinstruktionen är obligatoriska. En 
sammanställning av de fem senaste årens interna rapportering av 5 § har genomförts och 
resultatet visar att det inte har skett någon förbättring.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella 
folkhälsomålet uppnås 
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera av Länsstyrelsens uppdrag grundar sig i 
folkhälsa och folkhälsomålen, vilket omfattar mer än bara levnadsvanor och jämställd hälsa. 
Det handlar om att det också ska finnas förutsättningar för en god hälsa. Jämställd hälsa är 
vidare ett jämställdhetspolitiskt delmål. Den länsövergripande jämställdhetsstrategin har 
makt och hälsa som ett av tre teman och flera mål och prioriteringar syftar till att bidra till 
jämställda livsvillkor avseende hälsa.  

Återrapporteringen av de regionala miljömålen och generationsmålet innehåller även ett 
folkhälso-/hälsoperspektiv. Insatser sker, utöver på det sociala området, för bland annat en 
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ökad tillgänglighet till friluftsliv och besöksmål, insatser kring antibiotikaresistens och 
samverkan med förbund inom idrottsvärlden.  

Vår bedömning är att många insatser genomförts i syfte att uppfylla det nationella 
folkhälsomålet. Vi ser ett utvecklingsbehov i att på ett tydligare sätt lyfta upp folkhälsa och 
jämlika livsvillkor som centralt för genomförandet av Agenda 2030. Det tvärsektoriella 
arbetet har stärkts genom exempelvis samverkan inom ramen för klimatanpassningens 
sociala dimensioner där folkhälsan är en central del. Det finns fler exempel på samverkan 
inom folkhälsouppdraget, till exempel kunskapsöversikter och undersökningar för att skapa 
bättre lägesbilder av utvecklingen i länet. Detta gäller inte minst den återkommande 
drogvaneundersökningen. Det finns också exempel på publika insatser, såsom kampanjen 
”Hejdå Alkoholskador”, för ökad medvetenhet om alkohol- och drogskador. 

Samlad bedömning av resultat 

Vår bedömning av resultaten inom folkhälsoområdet är att det finns ett utvecklingsbehov. 
Överlag behöver folkhälsofrågorna få ett större strategiskt genomslag och är i behov av en 
mer systematisk samverkan inom länet. Inom folkhälsoområdet samlas många 
rättighetsproblem, som exempelvis rätten till utbildning, bostad och arbete. Brister inom 
dessa områden påverkar hälsan, riskerar leda till stora skillnader i hälsa och påverkar länets 
utveckling. Genom att också ta ett strategiskt grepp via Agenda 2030 är vår bedömning att 
folkhälsofrågorna kan få ett tydligare genomslag internt och i länet.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag 
Länsstyrelsen verkar för att underlätta för länets företagare, både i företagarnas kontakt med 
olika delar av vår verksamhet, men också i syfte att förbättra företagarnas egen 
verksamhetsutövning. Vi har genomfört utbildningar och rådgivningar både i grupp och 
enskilt inom bland annat livsmedelssäkerhet, användande av växtskyddsmedel och 
användning av sociala medier.  

Länsstyrelsen håller en hög servicenivå för att stödja de företag som söker olika typer av 
investeringsstöd. Vi tillmötesgår önskemål från de sökande inför uppförande av hyres-och 
studentbostäder och bostäder för äldre. Utöver kontakt via telefon och e-post, träffar vi 
också de sökande vid behov. Vi informerar sökande i ett tidigt skede om vilka handlingar 
som krävs inför utbetalning av stöd efter genomfört projekt. Vid tillsyn på plats av vad som 
har uppförts informerar vi om företagets skyldigheter framöver enligt förordningen för att 
undvika krav på återbetalning.  

Den tidiga dialog som vi har med kommunerna i detaljplaneprocesser kommer berörda 
exploatörer till del genom att vi i tidiga skeden kan belysa planeringsförutsättningar och 
utredningsbehov som påverkar projekten. 

Vi har deltagit på informationsträffar runt om i länet för att informera om stöd- och 
ansökansprocessen inom Landsbygdsprogrammet. Vi har också anordnat egna 
konsultträffar för att underlätta både för konsulter och företag.  
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Länsstyrelsen arbetar för tydliga regelverk och rättspraxis för stödhanteringen för att uppnå 
ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet. Just nu väntar vi på besked om prövningstillstånd i 
kammarrätten för en prejudicerande dom som fastställer att företagen inte kan förväntas 
söka på egen risk inom Landsbygdsprogrammet när regelverk inte finns på plats. 

Tillsammans med Jordbruksverket har Länsstyrelsen drivit arbetet med digitala utskick via 
tjänsten mina meddelande. Effekterna av digitala utskick är att de sökande har all 
korrespondens samlad och lättare får översikt över sina beslut. Det innebär också en ökad 
säkerhet i hanteringen av besluten och en mer kostnadseffektiv hantering.  
 
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att förenkla och förbättra förprövningen för 
djurstallar. Vi har deltagit i en särskild samrådsgrupp som tillsammans med Jordbruksverket 
tagit fram ett antal åtgärder och vägledning för att förenkla och förbättra förprövningen. 
Länsstyrelsen har deltagit i en arbetsgrupp som har jobbat med att revidera de 
brandskyddsrekommendationer som finns inom lantbruket.  

Vi är också delaktiga i arbetet att revidera och ta fram en ny e-tjänst inom 
Förvaltningsobjekt Natur 12:6 miljöbalken (MB) samråd.  

Samlad bedömning av resultat 

Som en följd av våra informationsträffar om Landsbygdsprogrammet har vi fått bättre 
ansökningar samt färre avslag och avdrag. 

Ett resultat av att Länsstyrelsen erbjuder tidig kontakt och ökar tillgängligheten i 
förprövningsprocessen är en högre servicenivå och att en högre kvalitet uppnås genom den 
nya gemensamma vägledningen som har tagits fram. 

Uppnått resultat i arbetet med att revidera brandskyddsrekommendationer som finns inom 
lantbruket är att rekommendationerna ska bli mer relevanta och tydligare att förstå.  

Av de här anledningarna bedömer vi att det samlade resultatet är gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat 

Mål 

Länsstyrelsens mål är ”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”. Arbetet är 
kopplat till det strategiska målet om ett robust och motståndskraftigt län. 

Prestationer 

Vi har arbetat utifrån vår regionala handlingsplan för klimatanpassning och Förordning 
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

53 

Information, kommunikation och kompetensutveckling  
• Vi har genomfört temadagar för handläggare på kommuner och Länsstyrelsen om 

exempelvis klimatanpassning vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 
förorenade områden, dricksvattenförsörjning, särskilt skyddsvärda träd och om 
klimatanpassningens sociala dimensioner.  

• Vi har gjort en film om klimatanpassning på landsbygden.  
• Vi har tagit fram vägledningar om värmebölja, torka, skogsbrand och vattenbrist.  
• Vi har informerat och delat ut ”Naturbaserade lösningar mot översvämning - En 

praktisk handbok” till markägare, kommuner och vattenråd vid informationsmöten.  
 

Kunskaps- och planeringsunderlag 
• Vi har byggt upp en storymap för presentation av delregionala kunskapsunderlag om 

klimatanpassning. Vi har skrivit texterna för delområde Kusten, som utgör pilotområde. 
• I samarbete med andra organisationer har vi producerat kommunvisa 

planeringsunderlag för kulturmiljö.  
• Vi har genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys med tillhörande myndighetsmål.  

 

Ärendehandläggning, planer och program 
• Vi har tagit fram ett handläggarstöd för att bättre lyfta klimataspekter vid prövning och 

tillsyn av vattenverksamheter.  
• Vi har etablerat Vänerrådet för att kraftsamla kring en säker och naturanpassad 

tappningsstrategi. 
 

Samlad bedömning av resultat 

De genomförda insatserna har bidragit till ökad kunskap om klimatanpassning, både inom 
Länsstyrelsen och i länets kommuner. De underlag vi har tagit fram utgör en viktig 
utgångspunkt för att ta upp klimatanpassningsåtgärder i ärendehandläggningen och vid 
tillsynsbesök, samt i dialogen med kommunerna. Kunskap och dialog ökar förutsättningarna 
att arbeta med klimatanpassning inom Länsstyrelsens verksamhetsområden och med lokala 
åtgärder för klimatanpassning i länets kommuner. Resultatet från arbetet med handboken 
för naturbaserade lösningar mot översvämning, är ett större intresse för vattnet i landskapet, 
vilket även har lett till planering av flera olika projekt i länet där multifunktionella åtgärder 
ingår. 

Indikatorer för arbetet med klimatanpassning är ännu inte framtagna. Anledningen är att vi 
under 2020 planerar att ta fram indikatorer i förhållande till de myndighetsmål och åtgärder 
som tas fram enligt Förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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9. I sin verksamhet verka för att behovet av bostäder 
tillgodoses 
 

Vårt arbete har omfattat följande områden: 

• Ta fram och vidareutveckla planeringsunderlag 
• Lyfta behovet av bostäder i tidig dialog  
• Prioritera bostadsfrågan 
• Fördela ekonomiskt stöd 
• Bidra till kunskapsuppbyggnad och rådgivning om bostadsförsörjning 
• Utveckla arbetet med tidiga dialoger i planprocesser 

 
Länsstyrelsen har utvecklat Planeringskatalogen som är ett system för tillhandahållande av 
statliga myndigheters planeringsunderlag. Vidare har vi tagit fram en vägledning gällande 
särskilda skäl för upphävande av strandskydd samt en handlingsplan för grön infrastruktur. 
Underlagen är ett stöd vid framtagandet av detaljplaner både för Länsstyrelsen och 
kommunerna. Detta sammantaget effektiviserar planprocessen. 

Länsstyrelsen har i dialog med kommunerna i det kontinuerliga arbetet med råd och stöd i 
fysisk planering framhållit behovet av bostäder. Detta har också skett genom fokus på att 
kommunerna hanterar bostadsfrågan i sin översiktsplanering.  

Vi har i vår fortlöpande dialog med kommunerna informerat om vikten av att prioritera 
arbetet med detaljplaner som möjliggör nya bostäder. Vi har arbetat med prioriteringar för 
att kunna avgöra överklagade bygglovsärenden avseende bostäder före andra ärenden enligt 
plan- och bygglagen (PBL). 

Länsstyrelsen har fördelat medel för byggande av hyresbostäder, studentbostäder och 
bostäder för äldre personer samt stöd för ökad service på landsbygden och för sanering av 
förorenade områden inför bostadsbyggnation. 

Länsstyrelsen har kommunicerat resultatet från bostadsmarknadsanalysen, såväl internt som 
externt. Vi har också haft bostadsförsörjning för nyanlända som ett fokusområde inom 
regionala och delregionala samverkansnätverk inom integrationsområdet.  

Vi har arbetat proaktivt och lösningsorienterat i tidiga skeden för att underlätta 
planprocessen och undvika tidsfördröjningar i senare skeden.  

Investeringsstöden har handlagts så effektivt som möjligt genom att vi har informerat 
sökande om att se till ansökningarna är kompletta. 

Det strategiska arbetet har lett till att: 

• Tillgången till relevanta planeringsunderlag i planprocessen har ökat. Detta skapar 
förutsättningar för en effektivare process genom att olämpliga lokaliseringar snabbt kan 
identifieras och undvikas. 
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• Det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet enligt 2 
kapitlet PBL fått bättre genomslag i översiktsplaneringen. 

• Kunskapen om bostadsförsörjning och bostadsfrågor har ökat. 
• Väl avvägda bedömningar där planhandläggare bidrar till helhetslösningar i svåra 

avvägningsfrågor. 

 
Kvarstående utmaningar: 

• God kvalitet i planeringsunderlagen kräver att respektive statlig myndighet bidrar med 
att tillhandahålla korrekta underlag.  

• Målkonflikter gällande bevarande och exploatering i områden som bedöms som 
marknadsmässigt attraktiva.  

• Dåligt förankrade detaljplaner i tidiga skeden ger problem i slutskedet av planprocessen. 
• Antal överklagade kommunala bygglovsärenden har ökat vilket innebär att 

handläggningstiden förlängs.  
• Mångfalden av faktorer som behöver beaktas i en detaljplan innebär att det blir svårare 

att få en överblick över vilka frågor som är knäckfrågor. Detta tenderar att förlänga 
planprocessen. 

• Kompetensförsörjning av planhandläggare i kommuner och Länsstyrelser.  
 

Samlad bedömning av resultat 

Bostadsbristen är fortfarande betydande Det finns en diskrepans mellan utbud av bostäder 
och efterfrågan och behov hos länsinvånarna.  I 2019 års Bostadsmarknadsanalys framgår 
att trots att det byggts mer än på länge så bedömer 47 av 49 kommuner att det finns ett 
underskott på bostäder. Länsstyrelsens arbete kan i begränsad omfattning påverka 
bostadsbyggandet. Ett antal hyreshusprojekt har enligt exploatörerna tillkommit tack vare 
investeringsstödet. Länsstyrelsen har en viktig roll i att ge råd och stöd i kommunernas 
arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Antalet kommuner som har antagit riktlinjer 
har ökat i stor utsträckning. I december 2019 hade 45 kommuner antagna riktlinjer varav 38 
hade antagits under föregående mandatperiod.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt  
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Länsstyrelseinstruktion 6 §: Miljöarbete 
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling.  

Länsstyrelsen ska särskilt  

 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,  

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

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

 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.  

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verket om vilken rapportering som behövs. 

Samordning av det regionala mål- och uppföljningsarbetet  
De bedömningar som gjorts av miljömålstillståndet visar att läget för miljökvalitetsmålen är 
kritiskt. Tolv mål bedöms inte kunna nås till år 2020. Två av målen, Grundvatten av god 
kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås eller kommer delvis att kunna nås. Skyddande 
ozonskikt kommer att uppnås till år 2020, men bedömningen av trenden har övergått från 
positiv till neutral. De största utmaningarna framöver är kopplade till målen Begränsad 
klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. 
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – regionalt 
åtgärdsprogram 

Genomförande  

Arbetet med åtgärdsprogrammet för miljömålen har varit igång i snart två år. Aktörerna 
arbetar enskilt eller i samverkan med andra och Länsstyrelsen stödjer arbetet vid behov.  
En konferens om arbetet med åtgärdsprogrammet har anordnats och har riktat sig till alla 
som är involverade i det regionala miljöarbetet. Särskilt fokus har lagts på att skapa en 
plattform för aktörer att samverka. Konferensen gav en nulägesbild av vårt arbete med 
åtgärdsprogrammet, nya samarbeten, inspiration och goda exempel.  

Resultat så här långt 

37 av länets kommuner har genomfört åtaganden och ytterligare sju kommuner är på gång. 
Fem kommuner har hittills inte svarat om åtagandena. Tretton aktörer, till exempel 
högskolor, skogsföretag och museer har genomfört åtaganden. Vi behöver få med fler 
aktörer i arbetet och vi har haft kontakt med de kommuner som ännu inte har genomfört 
åtaganden.  

Åtgärdsprogrammet följdes upp för första gången i år. Uppföljningen ledde till en samlad 
nulägesbild av respektive åtgärd, att goda exempel har spridits, att samverkan mellan länets 
aktörer har underlättats samt till ett underlag till den årliga regionala 
miljömålsbedömningen.  

Uppföljningen visar att arbetet med de flesta åtgärderna har kommit igång bra men 
intensiteten i arbetet behöver öka för att vi ska uppnå önskade miljöeffekter. För flera av 
miljömålen bedömer vi att det finns möjlighet att vända trenden om åtgärdsarbetet fortsätter 
i samma takt som nu.  

Fyra utmaningar med miljömål och koppling till Agenda 2030  

Åtgärdsprogrammet fastställdes i slutet av 2017 och ska leda till att öka takten i arbetet, 
stödja prioriteringar och stimulera en ökad samverkan i det lokala och regionala 
miljöarbetet. Vi har valt att fokusera på fyra utmaningar där vi tillsammans skapar bättre 
förutsättningar för miljön. 

Då miljömålen utgör den miljömässiga delen av de globala målen åskådliggör vi hur våra 
formulerade utmaningar hänger samman med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt 
beskriver åtgärdernas förväntade effekter ur såväl ett miljöperspektiv som ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

 

Stöd till kommuner och andra aktörer 
Genom dialog och möten med kommunerna om miljömålsarbetet har vi stärkt samverkan 
och utvecklat våra gemensamma arbetssätt. Länsstyrelsen har också bidragit till att 
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tydliggöra vad som behöver göras på lokal nivå genom att delta på kommunala och 
regionala träffar för politiker och tjänstemän.  

Kommunikationsinsatser 

Länsstyrelsen ansvarar för och uppdaterar regelbundet en webbpublicerad sammanställning 
av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att uppnå miljömålen. Miljömål 
Väst är vårt nyhetsbrev för miljömålsarbetet som på ett positivt och lättillgängligt sätt 
sprider information till en bred målgrupp.  

Agenda 2030 

Miljömålen utgör den ekologiska dimensionen av Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete. Vår 
tvärgrupp för miljömålen har bistått i arbetet med att ta fram och formulera delmål till 
strategiska mål för Länsstyrelsens styrning utifrån Agenda 2030. Länsstyrelsen ingår i 
GAME (Gothenburg Action for Management of the Environment) vilket är ett västsvenskt 
nätverk som samlar företag, myndigheter, forskningsorganisationer och civilsamhället och 
som skapar förutsättningar för samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i 
regionen.  

Medverkan i nationellt arbete 

Genom vår samverkan med övriga länsstyrelser i RUS (regional utveckling och samverkan i 
miljömålssystemet) och LEKS (länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning) utbyter vi 
information och får underlag som hjälper oss att stödja länets aktörer. Vi deltar i arbetet 
genom representanter i styr- och arbetsgrupper. 

 

Verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får 
genomslag 
Vi stöttar kommunernas samhällsplanering med underlag, rådgivning och möten så att 
samhällsplaneringen i högre grad bidrar till miljömålen, se vidare i avsnittet om Hållbar 
samhällsplanering och boende. Miljömålen kan till exempel användas vid utvärdering av 
alternativ i miljöbedömningsprocessen, och dessa blir därmed mer verkningsfulla.  

 Vi samarbetar med Västra Götalandsregionen (VGR) i bland annat åtgärdsprogrammet för 
miljömålen, årliga bedömningar av miljömålen samt i insatser och nätverk med kommuner, 
näringsliv, akademi med flera. Strategin och genomförandeplanen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” drivs gemensamt av Länsstyrelsen och VGR. Länsstyrelsen har en 
dialog med VGR i deras uppdrag att ta fram en ny regional strategi för tillväxt och 
utveckling för 2021–2030, och hur miljö- och klimatarbetet kan stärkas i strategin. 
Länsstyrelsen stödjer också VGR i arbetet med en strategisk miljöbedömning för en 
regional infrastrukturplan. Ambitionen är att vi genom vår samverkan mellan VGR och 
Länsstyrelsen ska nå längre inom det regionala miljömålsarbetet än vi annars skulle gjort. 
Det innebär bland annat att vi ska bli tydligare och mer ensade gentemot kommuner och 
andra aktörer. 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

59 

Samlad bedömning av resultat 

Utifrån uppdrag och förutsättningar är vår bedömning att arbetet med samverkan, 
samordning och främjande insatser för miljömålen ger goda effekter och resultat. 
Samarbetet med Skogsstyrelsen och VGR, vår interna organisation med arbetet i en 
tvärgrupp samt den draghjälp som miljömålsarbetet får genom att vara en del av Agenda 
2030, är faktorer som skapar förutsättningar både nu och på sikt.  

Med utgångspunkt i hur allvarligt läget är för flera av miljömålen bedömer vi att det 
kommer att krävas fler och delvis andra insatser både av oss och andra aktörer för att 
samhällsomställningen ska ta fart. Det behövs effektivare styrmedel, innovationer och större 
inkludering av målgrupper.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 7 §: Samhällsskydd 
och beredskap 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den 
högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Prestationer och resultat  

Civilt försvar 

Inom området har Länsstyrelsen stärkt sin administrativa och organisatoriska beredskap 
internt i förhållande till sina uppgifter som högsta civila totalförsvarsmyndighet. En 
regional grundsyn för länet har tagits fram. Vi har tillsammans med myndigheter med 
regional anknytning och prioriterade kommuner påbörjat ett arbete med generisk 
beredskapsplan för länet. Syftet är att ha en plan för att kunna ställa om från fred till höjd 
beredskap. Arbetet kommer med tiden att involvera länets samtliga kommuner.  

Vi har även ett gemensamt arbete med alla länsstyrelser i syfte att få en likvärdig 
planläggning och en gemensam metod och krigsorganisation. 

Krisberedskap 

Vi har tagit fram riktlinjer och förhållningssätt om hur vi på ett så effektivt sätt som möjligt 
ska bedriva samordning och inriktning vid en händelse. Detta har sammanställts i 
”Samverkan för att hantera samhällsstörningar”, ett gemensamt ramverk för aktörerna i 
Västra Götalands län.  

Inom krisberedskapen har Länsstyrelsen regelbundet lämnat stöd till länets kommuner inom 
frågor som berör risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, 
samhällsviktig verksamhet och krisledning.  

Länsstyrelsen har stärkt sin egen krisledningsförmåga utifrån förra sommarens lärdomar 
från torka, bränder och vattenbrist. Vi har stärkt krisledningsorganisationens uthållighet 
genom ökad kompetens och en resursmässigt förstärkt organisation.  

Särskild vikt har lagts vid regional beredskap, samarbete med kommunernas 
räddningstjänster i länet och frivilliga försvarsorganisationers möjlighet att stödja i händelse 
av kris. Länets Regionala råd har haft teman som omfattat skogsbrand, ge och ta emot stöd, 
aktörsgemensamt ramverk och samverkan mellan beslutsfattare. Sammantaget har vi stärkt 
vår förmåga att hantera samhällsstörningar både internt och tillsammans med externa 
aktörer.  
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Styrel 

Med början under året och under tre år framåt genomförs den tredje nationella 
planeringsomgången av styrel, det vill säga planering för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare. Effekterna av arbetet med styrelsarbetet är att kommunerna ska kunna 
identifiera elberoende samhällsviktiga verksamheter, tjänster, noder och infrastruktur som 
är särskilt viktiga att beakta vid en eleffektbrist. Länsstyrelsen stöder och samordnar arbetet. 
Effekterna av arbetet med styrel kan inte bedömas under innevarande år. 

Kärnteknisk olycka 

Planen för olycka vid kärnteknisk anläggning har uppdaterats och ett samarbete med 
Länsstyrelsen i Halland har intensifierats när det gäller arbetet med att hantera en 
kärnteknisk olycka. Bland annat har ett avtal tecknats om att Länsstyrelsen i Halland kan 
bistå vår länsstyrelse med indikeringsledare vid behov. Att nyttja befintlig kunskap stärker 
förmågan att kunna hantera och optimera indikering vid en kärnteknisk olycka. 

Övning och utbildning har skett med presumtiva räddningsledare (PRL) mellan 
Länsstyrelsen i Halland och grannlän och samtliga PRL i Västra Götaland var i Halmstad en 
heldag och övade. 

En process har också påbörjats med att utbilda fler saneringsledare inom den egna 
organisationen och dessa beräknas bli klara 2020–2021. 

Sjumånadersmätningar pågår i länet och nästan samtliga kommuner har deltagit. Inför 
kommande mätningar kommer registrering av kommunerna att ske i RadGis2, det nya 
systemet för inrapportering av mätresultat. 

Arbetet med kärnenergiberedskapen har ökat förmågan hos Länsstyrelsen att hantera en 
kärnteknisk olycka. Inte minst med tanke på det goda samarbetet med Länsstyrelsen i 
Halland och de övningar och utbildningar som personalen och PRL deltagit i. 

Gränsrådet Fylkesmannen Oslo-Viken – Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

Det har skett ett flertal möten mellan Fylkesmannen och Länsstyrelsen där samtal har förts 
om hur gränsrådet ska utvecklas. Det har varit en konferens i Halden där representanter från 
gränskommuner, blåljusorganisationer och försvarsmakten deltog.  

Det bestämdes att Länsstyrelsen ska bjuda in Fylkesmannen till våra kvartalsövningar. 
Inbjudan ska också sändas till varandra när regionala övningar eller utbildningar sker, vilket 
kan vara till nytta för respektive regioner. Därigenom ökar samverkan på den regionala 
nivån mellan Fylkesmannen och Länsstyrelsen och förmågan att samverka oavsett om det är 
före, under eller efter en händelse, stärks. När det gäller den dagliga samverkan mellan 
blåljusorganisationer i gränskommunerna finns det ett väl etablerat och gott samarbete. 

Fylkemannen och Haldens brandförsvar har deltagit i en diskussionsövning som 
Länsstyrelsen höll i, där temat var en större skogsbrand i gränstrakterna. 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

62 

Beslut om farlig verksamhet 

Klassning av farlig verksamhet leder till en ökad säkerhet i samhället genom dammägarens 
skyldigheter att ha en kompletterande beredskap till räddningstjänstens beredskap att 
hantera olyckor. Räddningstjänsten har tillsynsansvaret för farliga verksamheter, där 
dammägarens beredskap och förmåga att minska allvarliga olyckor på människor och miljö 
säkerställs.  

Om ett haveri inträffar har dammägare som bedriver farlig verksamhet en ökad 
informationsskyldighet gentemot kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.  

Länsstyrelsen har beslutat att alla dammar som är klassade i säkerhetsklass A och B, även 
ska klassas som farlig verksamhet. Genom att klassa dessa dammar som farlig verksamhet 
minskar risken för allvarliga skador på människor och miljö vid ett dammhaveri. 

Älvgrupper 

Länsstyrelsen har inom ramen för älvgruppsarbetet tagit fram regionala beredskapsplaner 
för höga flöden och dammhaveri för Göta älv, Säveån, Upperudsälven och Viskan. 

Länsstyrelsen har genomfört älvgruppsmöten för Göta älv, Upperudsälven, Viskan och 
Säveån. Vid mötena medverkade dammägare, vattenregleringsföretag, kommuner, 
räddningstjänst och andra aktörer som alla har en roll i sammanhanget. Syftet med 
älvgrupperna är att vara ett forum för samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt 
att ge bättre förutsättningar för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av 
dammhaveri. Älvgruppen verkar också för ökad kunskap om risken för översvämningar. 
Effekten är att samhällets beredskap och förmåga att hantera sådana händelser har stärkts. 

Översvämningsdirektiv 

Riskkartor har upprättats för Göteborg, Uddevalla, Stenungsund, Alingsås och Borås enligt 
8 § förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. Syftet är att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet i de utsatta områdena. Underlag finns framme för att utarbeta 
riskhanteringsplaner i enlighet med förordningen.  

Vattenförsörjning och dammar 

I vårt arbete med vattenförsörjningsplanen har vi kommit närmare ett slutligt urval avseende 
vilka vattenresurser som bedöms vara regionalt viktiga. Vattenförsörjningsplanen har 
kompletterats med en vägledning som syftar till att säkerställa en trygg 
informationshantering. 

Uppföljande tillsyn av dammsäkerhet har lett till att upptäckta brister har åtgärdats och att 
verksamhetsutövarens rutiner för egenkontroll och beredskap stärkts. Det har bidragit till att 
ge oss en tydligare överblick över anläggningarnas skick samt ökat förmågan att hantera 
ökade vattennivåer i länet.  
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Övningar med olika teman 

Vi har genomfört samverkansövningar varje kvartal med länets 49 kommuner och 
samverkande myndigheter. Syftet med övningarna har varit att öva informationsdelning i 
Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (webbaserat 
informationssystem). Vi använde oss av aktuella teman (som exempelvis fartygsolycka, 
kärnkraftsolycka och epizooti) i scenariobeskrivningarna.  

En regional ledningsträningsövning har genomförts som en distribuerad stabsövning med 
motspel för några kommuner samt åtta regionala myndigheter och organisationer med 
ansvar för krisberedskap och totalförsvar i Västra Sverige. Övningen fokuserade på 
beslutfattare i samverkan. 

Vi har genomfört en skogsbrandsövning i Bengtsfors och en övning med en fartygsolycka i 
Göta älv. Övningarna genomfördes som diskussionsövningar.  

Vi har också genomfört en epizootiövning internt inom Länsstyrelsen. 

Dessutom har vi medverkat i Svenska kraftnäts beredskapsövningar för dammhaveri i Göta 
älv och kärnkraftsövningen Havsörn som Länsstyrelsen i Uppsala anordnade. Vi har också 
medverkat i en övning i gränsrådssamarbetet med Norge på plats i Halden. Övningen 
genomfördes av Fylkesmannen. 

Övningarna har lett till att: 
 
• Vi har ökat länets aktörers tekniska förmåga att hantera Rakel och WIS då alla länets 49 

kommuner har medverkat vid de kvartalsvisa samverkansövningarna. 
• Den regionala ledningsträningsövningens sex mål anses uppfyllda till hög grad. 
• Vi har ökat förmågan att samverka inom Länsstyrelsen. 
• Vi har ökat samverkan med Norge mellan Fylkesmannen och Länsstyrelsen. 

 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer, baserat på vad som redovisats ovan, att resultatet inom 
samhällsskydd och beredskap är gott.  

Länsstyrelsen kan genom en tjänsteman i beredskap och resurser kopplade till funktionen 
omgående upprätta samverkan och ledningsfunktion.  

Området civilt försvar är under fortsatt utveckling. Länsstyrelsen har stärkt den egna 
administrativa och organisatoriska beredskapen i förhållande till uppgiften som högsta 
civila totalförsvarsmyndighet. Vi har även stärkt rollen inom länet och har i vissa fall 
kommit längre jämfört med centrala myndigheters regionala nivåer då dessa avvaktar 
centrala beslut. Dock finns ett fortsatt utvecklingsbehov inom länet under kommande år. 

Vi har även genomfört fler övningar än tidigare år som ytterligare stärkt länets förmåga. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt  
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Övrig verksamhet 
Enligt 1 kap. 4 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
årsredovisningen avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för varför resterande 
verksamhetsområden, som inte anges i länsstyrelseinstruktionen, redovisas här. 

 

Övrig förvaltning 

Stiftelser 

Inom området stiftelser har vi gjort särskilda satsningar för att få fler stiftelser att registrera 
sig i stiftelseregistret, vilket medfört ett större inflöde av ärenden. 

Bingospel och lotterier 

Den 1 januari 2019 tog Spelinspektionen över länsstyrelsernas uppdrag som 
tillståndsmyndighet för vissa bingospel och lotterier. Vi har fortsatt hanterat tillsynsärenden 
för gällande tillstånd meddelade av Länsstyrelsen. Vi har samverkat med Spelinspektionen i 
gränsdragningsfrågor och avvisat ansökningar som krävt tillståndsprövningar. 

Penningtvätt och finansiering av terrorism 

Inom uppdraget att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism fick vi en 
resursförstärkning. Med denna har vi ökat bemanningen genom nyrekrytering och genom 
omfördelning av befintlig personal. Under hösten genomfördes ett större tillsynsprojekt med 
tillsynsärenden, platsbesök och välbesökta informationsträffar fördelade på de sex län som 
faller under vår tillsyn. Genom dessa insatser har vi ökat verksamhetsutövarnas kunskap om 
hur de motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har också uppdaterat våra 
föreskrifter för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt lämnat en 
rapport till Europarådet om efterlevnaden av fjärde penningtvättsdirektivet. Rapporten 
presenterades för representanter för Europarådet på Finansdepartementet i slutet av 
december.  

Överförmyndare 

Länsstyrelserna har inom överförmyndarområdet haft ett gemensamt uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för hur legala och förordnade ställföreträdare ska redovisa huvudmannens 
tillgångar, riktlinjer för prövning av ställföreträdares lämplighet och överväganden 
beträffande insamlad statistik. Vi har bidragit i arbetet och fört ut riktlinjerna i 
myndighetens tillsyn över överförmyndarna i Västra Götalands och Hallands län. 

Lönegaranti 

Länsstyrelsen verkställer utbetalningar av lönegaranti för Västra Götalands län och 
Hallands län. Ansvarig för att besluta dessa ärenden om utbetalning är för konkursen eller 
rekonstruktionen utsedd konkursförvaltare.  
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Vi har betalat ut lönegaranti med 314 mnkr till 3 533 personer. Länsstyrelsens 
handläggningsmål gällande lönegaranti är att 90 procent av inkomna ärenden ska betalas ut 
inom fem arbetsdagar. Det målet klarar vi med råge, vilket är ett mycket gott resultat som 
till stor del beror på att länsstyrelserna har implementerat ett nytt digitalt systemstöd som 
effektiviserat handläggningen. För individen som beviljats lönegaranti och som kan ha varit 
utan lön en längre tid, är det en trygghet att Länsstyrelsen har snabb handläggningstid.  

Omfattande samverkan mellan länsstyrelser sker löpande avseende utvecklingen av det nya 
handläggningssystemet för lönegaranti, Garanti Lst. Under 2019 har två nya e-tjänster tagits 
i bruk. En för konkursförvaltarna där de kan skicka sina beslut och underlag via fil, samt en 
där mottagare av lönegaranti digitalt kan lämna sin försäkran att de inte fått annat arbete 
under perioden de uppbär lönegaranti. Detta för att effektivisera handläggningen ytterligare 
samt ge berörda en bättre och snabbare service. Vi jobbar även fortsatt löpande tillsammans 
för att likrikta våra arbetssätt gentemot medborgarna oavsett var i Sverige de bor. 

Resultatmått och resultatanalys – Övrig förvaltning 

Övrig förvaltning (verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 7,6 8,2 9,5 

Årsarbetskraft, kvinnor 22,5 20,5 21,9 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 35 181 31 428 33 642 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 16 019 14 601 14 090 

Antal beslutade ärenden 15 951 15 073 14 411 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 68 35 8 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 314 819 258 386 203 263 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). Detta gör att 
uppgifterna för år 2017 inte stämmer överens med vad som redovisats under Övrig förvaltning i årsredovisningarna för 
år 2017.  

Den resursförstärkning vi fick inom uppdraget att motverka penningtvätt och finansiering 
av terrorism är förklaringen till att verksamhetskostnaderna ökade. 

De ökade antalet öppna ärenden äldre än två år beror på att vi numera registrerar nya 
deponeringsärenden i ärendehanteringssystemet Platina istället för ett annat system. Vi kan 
inte påverka ärendet utan det styrs av den som har deponerat eller satt ned medel.  

Samlad bedömning av resultat 

Resursförstärkningen vi fick under hösten för verksamheten inom åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism innebar att vi kunde göra en rejäl satsning på tillsynsaktiviteter 
och informationstillfällen inom länen i vårt tillsynsområde. Resultatet blev utmärkt och vi 
har kunnat dra viktiga lärdomar att ta med oss i det löpande utvecklingsarbetet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt  
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Trafikföreskrifter 
Länsstyrelserna har med anledning av införandet av nya förvaltningslagen enats om en 
rättslig hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har kommit fram till att det är 
myndigheten som självständigt har att besluta om det finns anledning att inleda ett ärende 
och att vare sig enskilda eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om behov av 
trafikföreskrifter prövad. Detta kommer leda till en mer effektiv och rättssäker hantering av 
ärendegruppen. Länsstyrelserna har samverkat med andra myndigheter i frågan och kan 
konstatera att det finns anledning att uppmärksamma regeringen på behov av förtydligande 
om det är möjligt att överklaga sådana normbeslut som utgörs av trafikföreskrifter.  

Kunskapsöverföring och nya arbetssätt har lett till att ansökningar om tävling på väg 
hanterats mer effektivt och i god tid före tävlingarna. Länsstyrelsen har även initierat en 
översyn av länets sjötrafikföreskrifter. Länsstyrelsen bidrar med erfarenheterna från arbetet 
nationellt. 

Resultatmått och resultatanalys – trafikföreskrifter 

Trafikföreskrifter (verksamhet 25*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 0,8 0,5 0,5 

Årsarbetskraft, kvinnor 2,2 1,9 2,1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 2 813 2 089 2 423 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 795 655 746 

Antal beslutade ärenden 763 611 785 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 1 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter som 
tidigare år. Inkomna och beslutade ärenden är i nivå med tidigare år och påvisar att 
verksamheten genomförts i motsvarande omfattning som tidigare. 

Samlad bedömning av resultat 

Vi bedömer att det arbete vi har avsatt för nationell samverkan för den nya 
länsstyrelsegemensamma rättsliga hanteringen av trafikföreskrifter bidrar till ett gott resultat 
då det ger oss själva och övriga länsstyrelser bättre förutsättningar för en än mer enhetlig 
hantering. Det ger även en mer rättssäker tillämpning och med det en bättre förutsägbarhet 
för allmänheten. 

Länsstyrelsen fortsätter höja rättssäkerhetsnivån inom ärendegruppen och resultatet är gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Nationella minoriteter 
Länsstyrelsen anser att en utmaning med uppdraget om nationella minoriteter är att 
minoritetspolitiken fortfarande inte är tillräckligt förankrad i länets kommuner. Det 
resulterar i få och spridda insatser där det saknas systematik. Kunskapen om lagstiftningen 
är låg, vilket påverkas av ett otydligt stöd från det nationella samordningsuppdraget. Den 
största utmaningen för Länsstyrelsen är att utifrån det regionala uppdraget identifiera vilka 
insatser som ger störst effekt och vi har de senaste åren genomfört strategiska 
kunskapshöjande insatser om minoritetspolitiken. 

Minoriteternas möjlighet till inflytande är en central del i svensk minoritetspolitik. Det är 
avgörande att det systematiska arbetet genomförs tillsammans med de nationella 
minoriteterna där de genom samrådsformen bidrar med sin expertis och har reella 
möjligheter till inflytande och delaktighet. Länsstyrelsen samråder med de nationella 
minoriteterna och ingår i Västra Götalandsregionens samråd för nationella minoriteter. 
Samrådet har beslutat om en stående punkt på dagordningen på varje samrådsmöte där 
Länsstyrelsen informerar om det allmännas ansvar och de nationella minoriteternas 
lagstadgade rättigheter. Det finns också ett utbyte där de nationella minoriteterna har 
möjlighet att uppmärksamma oss på brister, hinder och utmaningar som tas vidare till den 
nationella nivån av Länsstyrelsens arbete. Länsstyrelsens interna arbetsgrupp för nationella 
minoriteter har under 2019 genomfört en demokrativecka. Nationella minoriteter stod i 
fokus under den första delen av veckan på konferensen ”Minoritetspolitiken 20 år”, som 
samarrangerades med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Utredare för 
minoritetspolitiken, tidigare och nuvarande, höll föredrag om bakgrund, utveckling och 
uppföljning av minoritetspolitiken. Ett panelsamtal om egenmakt och inflytande, där 
samtliga fem nationella minoriteter deltog, arrangerades. 

Resultatmått och resultatanalys – nationella minoriteter 

”Minoritetspolitiken 20 år” var en strategisk insats som genomfördes i samverkan med 
andra regionala aktörer och efter samråd med nationella minoriteter. Insatsen lockade 
dubbelt så många deltagare som tidigare år med en god geografisk bredd och med en hög 
representation av förtroendevalda. Under veckan bjöds även förvaltningskommunerna 
(samordnare och politiker) in till en hearing med huvudsekreteraren för pågående utredning 
om uppföljningen av minoritetspolitiken där frågor om utmaningar och utvecklingsbehov 
togs upp och diskuterades. Ett tydligt behov som identifierades var att skapa ett forum för 
erfarenhetsutbyte kring samrådsformer, något som Länsstyrelsen kommer att bjuda in till 
under nästkommande år.  

Det regionala samrådet, där Länsstyrelsen ingår, leds av Västra Götalandsregionen 
(Beredningen för mänskliga rättigheter). Årets samråd har sammanfallit med att en ny 
samrådsperiod inletts 2019–2022. I samband med det har spelregler, dagordning och 
samrådsform setts över under de två första samråden, vilket mottagits positivt av samtliga i 
samrådet. Samrådet har mot slutet av 2019 fått ta ställning till färdplan för perioden 2019–
2022 som beskriver vilka strategiska områden som samrådet ska fokusera på under 
perioden. Färdplanen ska underlätta samrådets strategiska och långsiktiga arbete. 
Framtagande av spelregler och en översyn av samrådsformen kommer att göra det tydligare 
för hur minoriteterna kan påverka frågor som berör dem i Länsstyrelsens och VGR:s 
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verksamheter. Beslut om spelregler och färdplan tas under det första samrådsmötet i januari 
2020. 

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har identifierat ett tydligt behov kring utbyte 
av kunskap om samrådsformer i länet. Ett konkret förslag på insats inför 2020 är att skapa 
en arena för utbyte av samrådsformer på olika nivåer och för olika målgrupper. Behovet har 
identifierats och efterfrågats av tjänstepersoner, förtroendevalda och de nationella 
minoriteterna. Under hösten har möten och dialoger haft en tonvikt åt utveckling av 
samrådsformer. 

Nationella minoriteter (verksamhet 81*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 0,1 0,3 0,1 

Årsarbetskraft, kvinnor 0,3 0,4 0,3 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 317 670 312 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 0 1 1 

Antal beslutade ärenden 0 1 0 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

1) I årsredovisningen för år 2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) tillsammans 
med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas endast volymer och kostnader 
för nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i 
årsredovisningen för år 2017. 

 

Förändringen i verksamhetskostnader och årsarbetskrafter innebär en återgång till 
normalnivå då förra året krävde en extra satsning. 

Samlad bedömning av resultat 

Utifrån befintliga resurser och arbetssätt bedömer vi det samlade resultatet av vårt arbete 
som gott. Länsstyrelsen har en mycket god samverkan med Västra Götalandsregionen via 
det regionala samrådet och kommer att fortsätta att samarrangera strategiska insatser för att 
öka kunskapen och kapaciteten att leva upp till lagstiftningen i länet. Länsstyrelsen har 
under året intensifierat besök och egna dialoger med de nationella minoriteterna, vilket har 
fördjupat dialogen och kunskapen om insatsbehoven, samt ökat förtroendet för 
myndigheten.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Mänskliga rättigheter 
Arbetet med mänskliga rättigheter behöver en tydligare förankring för att få ett större 
genomslag i Länsstyrelsens verksamhet. I nuläget finns sakkunniga tillgängliga för 
rådgivning, stöd och kunskapshöjande insatser men det saknas systematik och insatserna 
blir fragmentariska och efterfrågestyrda. 

Introduktionsutbildning – mänskliga rättigheter och social hållbarhet 

För att säkerställa att samtliga anställda har en baskompetens inom området mänskliga 
rättigheter, ingår en halvdagsutbildning om ett rättighetsbaserat arbetssätt och social 
hållbarhet i Länsstyrelsens introduktionsutbildning. Det har hållits tre 
introduktionsutbildningar under 2019.  

Webbutbildning på Uppsala universitet 

Under 2019 har Länsstyrelsen övergått från en egen digital webbutbildning till att använda 
den webbutbildning som Uppsala universitet erbjuder offentlighetsanställda. Utbildningen 
är obligatorisk för samtliga medarbetare på Länsstyrelsen. Under 2019 registrerade sig totalt 
120 stycken användare varav 86 personer har slutfört utbildningen. Av de registrerade 
användarna var könsfördelningen 83 kvinnor och 27 män. 

Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning  

Inom ramen för Länsstyrelsens demokrativecka höll Uppsala universitet en 
halvdagsutbildning om mänskliga rättigheter för Länsstyrelsens chefer, ledningsfunktioner 
och HR-personal. Utbildningen arrangerades i samverkan med Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen som också bjudit in samma målgrupper. Från Länsstyrelsen deltog cirka 
25 chefer och controllers från de flesta avdelningarna samt landshövdingen och 
länsöverdirektören. 

Samtliga avdelningar har i den årliga uppföljningen rapporterat ett arbete med samtliga 
sektorsövergripande uppgifter, se rapportering av 5 § p. 1–6 i länsstyrelseinstruktionen. Se 
även återrapportering av regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om 
mänskliga rättigheter. 

Föräldraskapsstöd 

Länsstyrelsen har på olika sätt bidragit till utvecklandet av ett kunskapsbaserat, samordnat, 
långsiktigt och i huvudsak universellt stöd. Ett ökat samarbete med universitetet och 
forskare inom berörda områden har lett till att forskning och praktik har mötts. 
Länsstyrelsen har särskilt uppmärksammat kognitivt funktionsnedsattas föräldrars behov av 
stöd. I samverkan med en forskargrupp har metoder och exempel på framgångsrikt arbete 
presenterats för kommuner, regionen och andra föräldrastödjande aktörer. Genom 
forskarnätverk för forskning om barn och familj har en fokusgrupp och ett seminarium 
hållits med fokus på nyanlända föräldrar. Jämlikt föräldraskap har beaktats genom en 
kunskapshöjande insats riktad till arbetsgivare.  
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Barnets rättigheter inom föräldraskapsstöd har särskilt uppmärksammats och ett utökat 
delregionalt arbete med föräldraskapsstöd har lett till en utökad samplanering av aktiviteter 
inom verksamhetsområdet, särskilt i Skaraborg.  

Kommunerna signalerar sämre ekonomi och det finns en risk att de preventiva insatserna 
framöver inte kommer att prioriteras. Det kan få konsekvenser då det förebyggande arbetet 
är viktigt för att förhindra senare kostnader för exempelvis kriminalitet, missbruk och 
ohälsa. 

De många kommunerna i vårt län har olika möjligheter att bedriva föräldraskapsstöd på den 
universellt preventiva nivån. Små kommuner kommer i större utsträckning att behöva 
samverka för att erbjuda stöd. Då storstäderna efterfrågat ett utbyte har vi möjliggjort en 
storstadssamverkan för att utveckla metoder och genomförande.  

Mänskliga rättigheter (verksamhet 82*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskraft, män 1,1 1,1 0,5 

Årsarbetskraft, kvinnor 3,2 3,5 2,8 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 5 312 5 479 3 935 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 27 25 27 

Antal beslutade ärenden 25 23 26 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 5 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 17 240 16 854 16 629 

1) I årsredovisningen för år 2017 redovisades volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*) tillsammans 
med volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*). I denna tabell redovisas endast volymer och kostnader 
för mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i 
årsredovisningen för år 2017. 

Verksamheten har i allt väsentligt genomförts med samma antal årsarbetskrafter, till samma 
verksamhetskostnad och med samma ärendevolymer so föregående år. 

Samlad bedömning av resultat 

Bedömningen är att det finns ett utvecklingsbehov av en systematisk tillämpning av ett 
rättighetsbaserat arbetssätt i Länsstyrelsens verksamheter. Ett utvecklingsarbete pågår inom 
områden som social hänsyn vid upphandling, HR-enhetens arbete med aktiva åtgärder, 
personalutbildningar samt myndighetens arbete med Agenda 2030.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Intern styrning och kontroll 
Processen för intern styrning och kontroll på Länsstyrelsen omfattar momenten att upprätta 
riskanalys inklusive riskvärdering, att planera och genomföra åtgärder samt att regelbundet 
följa upp och dokumentera arbetet. 

Sammantagen bedömning 

Vi arbetar löpande med intern styrning och kontroll med utgångspunkten att det ska vara en 
integrerad del av myndighetens planering och uppföljning. Vi har gjort riskanalyser, angett 
åtgärder för väsentliga risker, följt upp, bedömt och dokumenterat processen.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att den interna styrningen och kontrollen varit 
betryggande. 

Länsstyrelsens ansvarsmodell 

Ansvaret för arbetet följer ansvarsfördelningen för övriga styrfrågor. Chefernas ansvar 
omfattar således även den interna styrningen och kontrollen inom deras respektive områden. 
För att skapa ett enhetligt arbetssätt finns riktlinjer för arbetet med intern styrning och 
kontroll. Riktlinjerna har uppdaterats med anledning av att en förändrad version av 
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll trädde i kraft 1 januari 2019. 
Momenten som framgår av förordningen ska vara en integrerad del i planering och 
uppföljning av vår verksamhet. 

Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll 

Länsstyrelsen genomför riskanalyser på både myndighets- och avdelningsnivå. 
Myndighetens riskanalys genomförs årligen. Utifrån Länsstyrelsens ledningsgrupps 
värdering beslutade länsledningen om fyra myndighetsgemensamma risker för året. 
Riskerna ingår i myndighetens verksamhetsplan och hanteras genom aktiviteter på 
avdelningsnivå. 

Uppföljning, bedömning och dokumentation 

Risker och åtgärder har följts upp i tertialuppföljningarna på myndighets- och 
avdelningsnivå. Avdelningarnas rapportering är underlag för den samlade uppföljningen 
och bedömningen.  

Bedömningsgrunder 

Underlag för landshövdingens årliga bedömning av den interna styrningen och kontrollen är 
bland annat avdelningschefernas bedömningar. Samtliga avdelningschefer bedömer att den 
interna styrningen och kontrollen för året är betryggande inom deras respektive avdelningar. 

För att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll kan Länsstyrelsens 
internrevision lämna förslag till åtgärder. Internrevisionens granskningar har inte visat på 
några väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Landshövdingen har i sina 
beslut följt internrevisionens rekommendationer när det gäller förslag till förbättringar. 
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Riksrevisionens granskningar är också ett viktigt underlag. Vid den löpande granskningen 
har inte några brister rapporterats när det gäller vårt arbete med förordningen om intern 
styrning och kontroll.  
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Finansdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
finansdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.1 Arbetsmiljön i staten 
1.1 Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har 
vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna.  

Avstämningssamtal 

Länsstyrelsen har beslutat att alla chefer ska genomföra regelbundna avstämningssamtal 
med sina medarbetare som komplement till det årliga medarbetarsamtalet. Ett viktigt syfte 
med avstämningssamtalen är att genom regelbunden dialog om förväntningar och 
prioriteringar upptäcka tidiga signaler på ohälsa och minska risken för hög arbetsbelastning 
och känslan av otillräcklighet i arbetet. 

Kompetenshöjande insats om kränkande särbehandling 

Länsstyrelsens medarbetare har deltagit i kompetenshöjande insats om normer, kränkande 
särbehandling och goda relationer. Syftet är att förebygga risken för en kultur med 
beteenden som försämrar våra relationer och som kan leda till kränkande särbehandling. 

Distansarbete och restidsavtal 

Länsstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för distansarbete och ett nytt restidsavtal, där ett 
av syftena varit att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Länsstyrelsen ska 
vara en arbetsplats där man som medarbetare har en balans mellan arbete och fritid, vilket 
riktlinjerna och avtalet bidrar till.  

Övriga åtgärder i arbetet med arbetsmiljö 

Verksamheten har arbetat med arbetsmiljön utifrån dess utmaningar och behov.  

Några exempel på åtgärder: 

• En verksamhet har arbetat med att skapa tydligare mål genom att bryta ner övergripande 
mål till individnivå.  

• Flera verksamheter har infört regelbundna pulsmöten som tidigt fångar upp hög 
arbetsbelastning.  

• En verksamhet har tagit fram en egen medarbetarportal för att bland annat skapa en 
gemenskap och en förståelse för varandras uppdrag.  

• En verksamhet har sett över sitt arbetssätt genom att strukturera upp hur arbetet fördelas 
mellan medarbetare, för att öka variationen och kunskapen och för att inte bli lika 
sårbara och skapa mer variation. 
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• Flera verksamheter har haft gruppaktiviteter för att stärka relationerna, där bland annat 
spelregler för samarbetet har tagits fram. 

Resultatbedömning 

Trots flera satsningar på arbetsmiljön både övergripande och lokalt i verksamheterna har 
sjukfrånvaron totalt sett ökat, även om ökningen är liten. I sjukfrånvaromåttet ingår även 
sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad och sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan olika 
verksamheter. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.2 Agenda 2030 
1.2 För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver 
information inhämtas från berörda myndigheter. Länsstyrelserna ska därför redovisa i vilken 
utsträckning som deras verksamhet har bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 
Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen. Därutöver ska en särskild redovisning lämnas 
till Statskontoret senast den 14 januari 2020. 

Länsstyrelsen arbetar inom respektive verksamhetsområde för att bidra till att målen i 
Agenda 2030 uppnås. På en mer övergripande nivå har vi bidragit till att etablera ett 
regionalt forum för Agenda 2030-frågor. GAME (Gothenburg Action for Management of 
the Environment) är ett västsvenskt nätverk som för samman företag med myndigheter, 
forskningsorganisationer och civilsamhället med syfte att skapa förutsättningar för 
samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. GAME:s forum ”Agenda 
2030 i Väst” ska stärka regionens genomförande av de globala målen för hållbar utveckling. 
Länsstyrelsen har delfinansierat verksamheten 2019 och ingått i det styrande 
Finansiärsrådet. 

Vi har också integrerat Agenda 2030 i vår verksamhetsstyrning och uppföljning. 
Länsstyrelsen har definierat länets stora utmaningar och har med utgångspunkt i dem 
formulerat fem strategiska mål för länet. Tillsammans ger målen en bild av vad vi ser som 
ett önskat läge för länet i framtiden, i de delar som vi kan påverka. Vi har också analyserat 
hur våra mål hänger ihop med Agenda 2030-målen och kopplat dem till varandra. I arbetet 
med att ta fram indikatorer för respektive mål har vi tagit utgångspunkt i de indikatorer som 
används för kommunernas och regionernas uppföljning av Agenda 2030.  

I verksamhetsplaneringen för nästa år har vi tagit fram myndighetsgemensamma delmål till 
de fem strategiska målen. Strategiska mål och delmål har kopplats till Agenda 2030. Genom 
att vi följer upp våra strategiska mål och delmål får vi också en uppföljning av vårt arbete 
mot Agenda 2030-målen.  

Till de gemensamma delmålen kopplar respektive avdelning sina planerade aktiviteter. Att 
vi har gemensamma delmål hoppas vi ska stärka det tvärsektoriella arbetet och därmed 
också måluppfyllelsen. 
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Länsstyrelserna har tagit ett samlat grepp om att implementera och verka för att nå de 
globala målen, och sedan hösten 2017 finns ett nationellt länsstyrelsegemensamt arbete 
kring Agenda 2030. Under 2018 utvecklades och förtydligades arbetet, och under 2019 togs 
en tydlig verksamhetsplan fram.  

En rad aktiviteter har anordnats utifrån verksamhetsplanen som lades fast inför året. 
Aktiviteterna har bland annat handlat om kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och externa dialoger. Konkreta exempel på aktiviteter är en 
inspirationsdag som genomfördes under hösten, tematiska Skypemöten utifrån regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030, kommunikationsinsatser såsom framtagande av ett 
nyhetsbrev och en samarbetsyta, och samverkan och dialog med andra aktörer såsom FN-
förbundet, Statskontoret, SCB och RKA. Länsstyrelserna finns även representerade i 
generaldirektörernas mötesplattform ”GD-forum”, där svenska myndigheter samverkar för 
att uppnå de Globala målen, och dess operativa arbetsgrupp.  

Resultatbedömning 

Vi arbetar med att utveckla en tillförlitlig uppföljning av i vilken utsträckning vi bidrar till 
att uppfylla målen i Agenda 2030. Vi anser att vi på ett bra sätt arbetar med att integrera 
Agenda 2030 i vår verksamhetsstyrning och bedömer därför resultatet som gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.3 Digitaliseringsarbetet 
1.3 Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det är 
ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin 
utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering av den offentliga förvaltningen: en enklare 
vardag för medborgare och företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, och i den för länsstyrelserna 
gemensamma digitala strategin.  

Samverkan med individ och samhälle i vår utveckling 

Länsstyrelserna har tillsammans arbetat vidare med digitalisering i ett antal olika 
utvecklingsinitiativ. Samverkan tar avstamp i den gemensamma digitala strategin. Under 
hösten har ett länsövergripande program för nationell digital samordning startats. Syftet är 
att få till en samlad styrning av nationella utvecklingsprojekt för att skapa en nödvändig 
förflyttning i enlighet med strategin.   

Nytt arbetssätt med ny teknik 

Programmet för nationell digital samordning omfamnar en rad pågående projekt där 
följande kan nämnas:   
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• Pilotprojekt Robotiserad processautomation. Införande av en plattform för robotisering 
med två pilottester från verksamheten. Projektet är initierat, beställt och till 80 procent 
finansierat av Västra Götalands Län. 

• Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. 
Projektet ska genomföra utbildningsinsatser för kommuner och länsstyrelsernas 
ledningsgrupper för att höja kompetensen kring digitaliseringens möjligheter. 
Genomförs i samverkan och på uppdrag av Lantmäteriet.  

• Projekt Vattenarkiv. Projektet digitaliserar länsstyrelsernas vattenarkiv. 
• Pilotprojekt Öppen data. Projektet har ökat länsstyrelsernas förmåga att tillgängliggöra 

data.  
• Pilotprojekt digitaliserad samverkan med kommunerna. Projektet syftar till en 

effektivare planprocess och är ett av tre projekt inom samhällsområdet. Tillsammans 
med kommunerna ska en digital tjänst utvecklas för samspelet mellan kommuner och 
Länsstyrelsen.   Projektet är uppstartat av Västra Götalands Län och är överlämnat till 
den nationella utvecklingsarenan. 

Länsstyrelsernas IT-avdelningen har genomfört en kartläggning av organisationsstruktur 
och inlett ett samarbete med Göteborgs universitet. Arbetet ledde till en rad insikter och 
förslag på förändringar för att skapa bättre förutsättningar för innovation på länsstyrelserna. 
Dessa erfarenheter tas med i det fortsatta arbetet i programmet som kommer att fortgå under 
hela 2020 och fler projekt kommer att startas upp inom programmets ram.  

Följande projekt har avslutats och har bidragit till ökad kvalitet och enhetlig hantering hos 
länsstyrelserna:  

• Nikita (nytt handläggarstöd för tillsyn och prövning för miljöfarlig verksamhet) 
• Lönegaranti (nytt handläggarstöd inklusive e-tjänster) 
• Svenska Fiskekartan (bland annat underlätta för Länsstyrelsernas myndighetsutövning, 

ärendehantering och möjlighet att hålla ett uppdaterat register över 
fiskevårdsområdesföreningar inom länet) 

 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen har tagit en ledande roll och med framgång startar upp och drivit olika 
utvecklingsuppdrag kopplat till den nationella digitala strategin. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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Justitiedepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
justitiedepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Uppdrag 3.4 Beredskapsplanering för civilt försvar 
3.4. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra en del av den 
redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 
2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). En kopia av 
återrapporteringen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Prestationer och resultat 

Fem utbildningstillfällen 
Länsstyrelsen har genomfört fem utbildningstillfällen för förtroendevalda och tjänstemän i 
länets samtliga kommuner i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) (numera Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)) överenskommelse om civilt försvar för kommunerna. 550 personer har 
deltagit fördelat på cirka 40 procent förtroendevalda och 60 procent tjänstemän. Innehållet 
var grunderna om totalförsvar med fokus på civilt försvar, författningar för totalförsvaret, 
räddningstjänst under höjd beredskap, folkrätt, säkerhetsskyddstjänst, klimatanpassning och 
fysisk planering i förhållande till civilt försvar. 

Säkerhetsskydd 
Genom en temadag samt information och utbildning om säkerhetsskyddsanalys, 
säkerhetsprövning, säkerhetsskyddad upphandling och signalskydd vid flera olika tillfällen, 
har Länsstyrelsen bidragit till en förmågehöjning hos kommunerna. De flesta kommuner har 
antingen påbörjat eller slutfört sina säkerhetsskyddsanalyser och frågat efter stöd och 
bedömning i detta arbete. Även enskilda aktörer har frågat efter stöd, vilket medfört såväl 
påbörjande av säkerhetsskyddsanalyser, ansökan om skyddsobjekt, som inplacering av 
befattningar i säkerhetsklass hos dessa. 

Krigsorganisationsarbetet i kommunerna 
Det varierar mellan länets kommuner i hur långt de har kommit med krigsorganisations-
arbetet. Vissa är klara och vissa har inväntat vägledning från MSB. Innehållet i 
utbildningsdagarna tog upp syftet med krigsplacering och kopplade behovet av 
krigsplacering inom kommunerna till den del av samhällsviktig verksamhet som ligger 
inom kommunernas ansvar. Länsstyrelsen lämnar stöd på begäran från kommunerna. 

Ledningsträningsövning 
De prioriterade kommunerna i länet har deltagit i en regional ledningsträningsövning. Se 
information i avsnittet om länsstyrelseinstruktion 7§.  
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Räddningstjänst under höjd beredskap 
Räddningstjänsterna i länets kommuner har kunskap om utökade uppgifter under höjd 
beredskap enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Viss planering pågår och till stor 
del saknas särskild utrustning och materiel. Räddningstjänsterna är i behov av att ha 
förberett och ordnat så att de kan kalla in förstärkningspersonal för att lösa sina 
tillkommande uppgifter under höjd beredskap. 

Resultatbedömning 

Vi bedömer att kommunerna har uppnått grundläggande kunskaper om sin roll och sitt 
ansvar inom det civila försvaret genom de utbildningar som vi har genomfört.  

Vi bedömer att kommunerna har nått den nivå som förväntas under 2019 utifrån den 
planläggning som finns. Effekten av utbildningen kan först mätas under hösten 2020 då 
kommunerna följs upp. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Uppdrag 3.5 Prioriterade områden i arbetet med civilt försvar 
3.5. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: 

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska 
förnödenheter, egendom och tjänster, 

stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de 
höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, 

planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt 
regeringens beslut den 10 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK). 

Prestationer och resultat 

Stöd till Försvarsmakten 
Vi har, i det nationella arbetet med övriga Länsstyrelser, påbörjat arbetet med att ta fram en 
metod för att kunna hantera Försvarsmaktens behov av egendom och uttag enligt 
förfogandelagstiftningen. Inom Länsstyrelsen pågår samtidigt ett arbete med att 
implementera metoden med tillhörande rutiner.  

Stöd till kommuner 
Länsstyrelsen stödjer kommunerna med att stärka deras förmåga till säker kommunikation 
avseende säkerhetsskyddsklassificerad information i och med framtagande och 
implementering av filkryptosystem. Filkryptosystemet är avsett att kunna hantera begränsat 
hemlig information och kommer att vara i bruk 2020. 
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Skyddad ledningsplats 
Länsstyrelsen ser över möjligheten till en skyddad ledningsplats tillsammans med 
Göteborgs Stad. Detta görs med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Bevakningsansvariga myndigheter med regional anknytning har bjudits in att delta. 
Intresset och behovet har analyserats under 2019. 

Kontakt med näringslivet 
Länsstyrelsen har blivit inbjuden till Svenskt Näringsliv och Säkerhetsföretagen inom 
region väst för att informera om näringslivets roll och civilt försvar i stort. Vi fick tillfälle 
att lyfta krisberedskap och totalförsvar/civilt försvar för de verkställande direktörerna för 
teknik- och industriföretagen, som är ett nätverk inom Västsvenska Handelskammaren. Vi 
stödjer efter förfrågan av kommunerna deras kontakter med näringslivet. 

I vår roll som tillsynsmyndighet har enskilda aktörer som SKF och det statliga 
forskningsinstitutet RISE frågat efter stöd i säkerhetsskyddsarbetet. Det har medfört såväl 
uppstartade säkerhetsskyddsanalyser, ansökan om skyddsobjekt som inplacering av 
befattningar i säkerhetsklass hos dessa aktörer. 

Resultatbedömning 

Sammantaget kan resultatet och effekterna av införandet av filkryptosystem, skyddad 
ledningsplats och stöd till Försvarsmakten först ses på något eller några års sikt. Vad gäller 
att utveckla samarbetet med näringslivet behöver statliga incitament komma på plats för att 
få genomslag på regional nivå. 

Bedömningen är att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov under kommande år. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

Kulturdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
kulturdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.5 Kulturmiljöarbetet och 
kulturmiljömålen 

1.5 Länsstyrelserna ska redovisa hur kulturmiljöarbetet och arbetet för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) har genomförts och 
utvecklats.  

Kulturmiljöarbetet har utvecklats på flera sätt. Kulturmiljöstödet utgör tillsammans med 
lagstiftningen våra viktigaste verktyg för att uppnå kulturmiljömålen. Stödet har använts för 
en lång rad av vårdinsatser, satsningar på tillgängliggörande och framtagande av 
kunskapsunderlag. Samarbetet med civilsamhället och olika organisationer på lokal och 
regionalnivå är avgörande för att kunna öka medlen och nå framgång i prövningssituationer. 
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Inom ramen för Interreg Sverige-Norge inleddes ett treårigt projekt, Samhell, tillsammans 
med flera nationella, regionala och lokala aktörer. Projektet har fokus på dokumentation, 
förvaltning och vård av hällristningar (hellkunst på norska). En ny arena för samarbeten 
inom landskapsområdet med bäring på den europeiska landskapskonventionen har öppnats 
genom vår medverkan i skapandet av ett landskapsobservatorium för Västra Götaland. Inom 
ramen för kultursamverkansmodellen med koppling till den regionala kulturstrategin och 
Riksantikvarieämbetets Vision 2030 samt de globala hållbarhetsmålen, har vi tillsammans 
med övriga regionala aktörer inom kulturmiljöområdet arbetat fram en regional målbild för 
kulturmiljöarbetet, Kulturmiljö 2030. 

Regeringens politik för Gestaltad livsmiljö har fungerat som en utgångspunkt för 
presentationer och samtal om kulturmiljön i relation till andra ansvarsområden inom 
myndigheten. Gestaltad livsmiljö har varit temat för delregionala träffar i vilka 
kulturmiljöenheten medverkat. Vi har även deltagit i genomförandet av Boverkets 
regeringsuppdrag om PBL-kompetens (Plan- och bygglagen). Inom ramen för satsningen på 
kulturarv och klimat har en kartläggning genomförts av kommunernas beredskap när det 
gäller att säkra kulturmiljöer vid ett förändrat klimat. Vi är en aktiv part i nätverket 
Kulturmiljöforum, KMF, och har arbetat nationellt med bland annat en 
länsstyrelsegemensam upphandling av vissa tjänster och digitaliseringen av 
ärendeprocesser. Ett sedan flera år etablerat samarbete med flera parter inom 
kulturarvsområdet är konferensen och samverkansplattformen DIGIKULT som 2019 
genomfördes för sjunde gången. Vi har medverkat i utarbetandet av en utvecklingsplan för 
DIGIKULT och förankrat plattformen nationellt inom KMF. 

Det interna utvecklingsarbetet har haft fokus på en förbättrad arbetsmiljö. Arbetet med att 
GDPR-anpassa rutinerna för produktionen av och lagring av data har inneburit en 
omfattande insats. Vi bidrar med två av landets totalt sex objektsspecialister inom 
förvaltningsobjektet ASK (administrativa stöd kulturmiljö) fornlämningar och ASK bidrag. 
Den nationella systemutvecklingen och anpassningen av ärendeprocesserna är en 
resurskrävande men viktig prioritering.  

Med målet att stödja handläggningen och öka rättssäkerheten samt minska samhällets 
kostnader, har arbetet med ett så kallade uppdragsarkeologiskt handlingsprogram inletts. 
För att tillvara erfarenheter och utveckla metoder inom det uppdragsarkeologiska området, 
genomför vi tillsammans med flera aktörer även ett årligt arkeologiskt metod- och 
teoriseminarium (ATM). 

Miljömålsarbetet har bland annat haft fokus på framtagandet av en handlingsplan för grön 
infrastruktur. Det biologiska kulturarvet är väsentliga komponenter i ekosystemtjänsterna, 
men det saknas såväl resurser som vägledning från de centrala sektorsmyndigheterna för att 
integrera kulturmiljöarbetet. Förhoppningsvis kommer de vägledande strategier för 
kulturmiljöarbetet som tagits fram av tio statliga myndigheter att ge incitament till en 
kommande stärkt samverkan inom miljö- och planeringssektorerna. 

Vi är en central part i förvaltningen och utvecklingen av Världsarvet Tanums hällristningar 
och har i aktivt följt och lämnat synpunkter på Riksantikvarieämbetets uppdrag att utarbeta 
en nationell världsarvsstrategi vars innehåll stöder den modell för styrning och samverkan 
som etablerats i Västra Götalands län. Det har även tagits ett lokalt-regionalt initiativ om ett 
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ytterligare världsarv i länet och vi har därför fått anledning att följa rutinerna för prövning 
av världsarvsfrågor i strategin. 

Ett par komplexa ärenden har visat att det finns behov av förtydliganden inom regelverken. 
Byggnationen av järnvägstunneln genom Göteborg, Västlänken, innebär ett ökat ansvar för 
tillsynen inom kulturmiljöområdet. I regeringens tillåtlighetsprövning utgör hänsyn till 
kulturmiljön det första villkoret. Dessvärre finns det otydligheter i kopplingen mellan 
lagsystemen inom kulturmiljöområdet, vilket komplicerar tillsyn och uppföljning av 
villkoret. Ett annat ärende gäller ett större markområde inom en kommun där det finns en 
antagen detaljplan. I samband med att området började bebyggas framkom flera värdefulla 
fornlämningar, som inte hade upptäckts i planeringsskedet. Det finns oklarheter i 
regelverken kring kostnadsansvaret med mera när det gäller okända fornlämningar som 
blivit kända.  

Resultatbedömning 

Kulturmiljömålen är breda, långsiktiga och visionära. De spänner över flera 
samhällssektorer och utgör aspekter inom olika politiska områden. Vidden i anslaget ger 
öppningar för samarbeten och samverkan inom många verksamhetsområden. 
Kulturmiljövårdens kärnverksamhet är fokuserad mot ärendehantering, men parallellt har 
också flera samverkansinriktade utvecklingssatsningar genomförts under 2019. 
Sammanfattningsvis bedömer vi att kulturmiljöarbetet gått framåt och att kulturmiljömålen 
varit vägledande. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.7 Sveriges rättsliga åtaganden om 
mänskliga rättigheter 

1.7 Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 
rättigheter (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62) och icke-diskriminering 
belysts, analyserats och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra 
berörda myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete 
med ovanstående frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla 
länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive 
länsstyrelse. 

Länsstyrelsen har under det senaste året arbetat med att ta fram strategiska mål, delmål och 
indikatorer, utifrån Agenda 2030. Det finns förutsättningar att på ett tydligare sätt integrera 
mänskliga rättigheter i styrningen. 

Länsstyrelsens externa arbete utgörs av nationell och regional samverkan samt stöd till 
kommuner i form av rådgivning, arbetsgrupper/nätverk och kompetenshöjande insatser. 
Bedömningen är att Länsstyrelsen har upparbetat en god grund för samverkan och håller en 
hög nivå på de insatser som genomförts. 
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Regional samverkan  

Västsverige mot rasism 
Västsverige mot rasism (VMR) är ett nätverk mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad med syfte att bidra till ett systematiskt arbete 
för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och 
diskriminering i Västra Götaland. Nätverket ska vara ett lärande nätverk som tillsammans 
praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Under 2019 har arbetet 
formaliserats genom en uppdragshandling som utgår från FN:s konvention mot 
rasdiskriminering, ECCAR:s tiopunktslista (European coalition of cities against racism) 
samt regeringens plan mot rasism. Uppdragshandlingen har beslutats av VMR:s styrgrupp 
och kommer att ligga till grund för arbetet och ska förankras internt i respektive 
organisation.  

MR-dagarna 2021 
Planeringen av MR-dagarna 2021 har påbörjats där Länsstyrelsen tillsammans med Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet utgör den lokala 
arbetsgruppen. Temat för MR-dagarna kommer att vara demokrati och mänskliga 
rättigheter.  

Demokratideklaration 
Länsstyrelsen och Göteborgs Stad har undertecknat en demokratideklaration där arbetet 
inom ramen för Västsverige mot rasism, Samling för demokrati och MR-dagarna finns 
förankrat i Länsstyrelsens åtaganden. Deklarationen är framtagen av regeringens kommitté 
för att fira demokratin 100 år. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 
2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen genom att uppmärksamma och 
stärka demokrati. Landshövdingen tog initiativ till att underteckna deklarationen i oktober 
2019 gemensamt med Göteborgs Stad. Det skickar en tydlig signal om att Länsstyrelsen och 
Göteborgs Stad vill samarbeta mer kring dessa frågor framöver. 

Stöd kommuner 

Länsstyrelsen har genomfört interna och externa insatser i syfte att öka kunskapen om 
mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Det krävs olika nivåer av stöd i 
arbetet där några av områdena inom vilka Länsstyrelsen identifierat behov är att utarbeta 
handlingsplaner och strategier för arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunerna 
efterfrågar även att få en ökad kunskap om metoder för samråd med rättighetsbärare. Ett 
annat utvecklingsområde är rättstillämpning och implementering i barnrätt. Länsstyrelsen 
har därför påbörjat en inventering av kompetenser och strategiska samarbeten inför 2020.  

Nationell samverkan 

Länsstyrelsen har aktivt deltagit i det nationella arbetet genom länsstyrelsernas nationella 
nätverk samt i en analysgrupp för att utveckla det länsstyrelsegemensamma arbetet. 
Nätverket har tagit fram ny regional statistik som har kompletterat tidigare 
kunskapsmaterial om de mänskliga rättigheterna i Sverige, rapporten ”På tal om statistisk 
och mänskliga rättigheter”, som bygger på rekommendationer från FN:s granskningsorgan.  
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Resultatbedömning 

Det finns ett behov av att utveckla, integrera och förankra en systematisk tillämpning av ett 
rättighetsbaserat arbetssätt i Länsstyrelsens interna verksamhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning - utifrån att vi stöder kommunernas arbete med 
mänskliga rättigheter och metoden att arbeta rättighetsbaserat, samverkar regionalt med 
strategiska aktörer i länet, erbjuder och ger utbildningar och delar information - är att vi 
lever upp till de förväntningar och de krav som ställs på oss. Tvärsektoriella åtgärder, 
samverkan över förvaltningsgränser och en utveckling av befintliga processer kan ses som 
framgångsfaktorer för att förankra och implementera Agenda 2030. Vi bedömer att 
resultatet av vårt arbete är gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Miljö- och energidepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från miljö- och 
energidepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. Miljö- och energidepartementet har under 2019 bytt namn till 
Miljödepartementet men Länsstyrelsen har valt att följa den namnsättning som framgår av 
länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019. 

 

Återrapporteringskrav 1.8 Efterbehandling av förorenade 
områden 

1.8. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har arbetat med förorenade områden som är 
lämpliga att sanera för byggande av bostäder i enlighet med förordningen (2004:100) om 
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Av redovisningen 
ska särskilt framgå hur länsstyrelserna har informerat kommunerna och andra aktörer om 
möjligheterna till bidrag, hur de har gett stöd till kommunerna samt en uppskattning av när 
områden är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Möjligheterna till bidrag har marknadsförts genom information till kommunerna i samband 
med ordinarie träffar angående deras arbete med fysisk planering och i samband med 
tillsynsvägledningsmöten om förororenade områden. 

Vår administration av bidragsansökningar är ett fortlöpande arbete som ska utföras så länge 
efterbehandlingsbidraget för bostäder finns kvar. Detta utgörs av stöd till kommunerna inför 
deras bidragsansökningar, granskning av inkomna ansökningar, formella ansökningar om 
bidrag till Naturvårdsverket samt fortlöpande projektkontroll och redovisning till 
Naturvårdsverket. Ett projekt har erhållit bidrag avseende sanering av sju villatomter på 
Sulfitenområdet i Bengtsfors kommun. Ytterligare en ansökan är inskickad till 
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Naturvårdsverket och diskussioner pågår med fler kommuner. Totalt har fyra områden 
beviljats bidrag i länet sedan 2017. 

Resultatbedömning 

Vår samlade bedömning är att mycket efterbehandling sker inför bostadsbyggande. I större 
städer är lönsamheten vid bostadsbyggnation hög. En sanering ryms då inom 
exploateringsbudgeten och bidrag är inte möjligt. Utifrån förutsättningarna bedöms 
resultatet av antal bidragsprojekt inom länet hittills som gott. Vår insats bedöms som god 
med en fullständig GIS-kartläggning av alla länets 49 kommuners fysiska bostadsplanering, 
personliga kontakter och informationsspridning till samtliga kommuner, framtagning av 
informationsmaterial, bland annat en broschyr, stöd till aktuella kommuners 
ansökningsarbete och bidragsadministration.  

De två första områdena som under 2017 beviljades bidrag, i Lerums och Ale kommuner, 
har sanerats klart. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.9 Gränsöverskridande transporter 
1.9. Länsstyrelserna i Norrbottens, Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län 
ska, som tillsynsansvariga för gränsöverskridande transporter av avfall, redovisa hur den 
operativa tillsynen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 
14 juni 2006 om transport av avfall har bedrivits, hur tillgängligheten har ökat och vilka insatser 
som genomförts i detta syfte. 

Tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter 2019 

Målet har varit att utvidga tillsynen på flera områden och följa avfallsflödet från gränsen 
upp- och nedströms. Arbetet redovisas kortfattat nedan. 

Hamn 
Tillsyn av export har gjorts vid ett flertal tillfällen i Wallhamn och Göteborgs hamn. 
Mestadels har det varit kontroller av begagnat gods, bland annat fordon, men också 
blandcontainrar till Afrika och Mellanöstern. Inspektioner av avfallstransporter ut ur EU har 
också utförts. Vi har deltagit i IMPEL:s (European Union Network for the Implementation 
and Enforcement of Environmental Law) inspektörsutbyte med inspektörer från Tyskland, 
Slovenien och Sverige. Gemensam tillsyn med tull, polis och kustbevakning har genomförts 
i Gävle hamn och hamnen i Nynäshamn. Länsstyrelsernas fem tillsynslän har också gjort 
gemensam tillsyn i Trelleborgs hamn. Gemensamma tillsynsinsatser är mycket värdefulla 
för att förkovra sig i lagstiftning och bedömningar samt att skapa samsyn mellan 
länsstyrelserna, men också mellan myndigheter nationellt och internationellt. Fler 
inspektioner kan göras vid samma tillfälle när fler personer samverkar. Samverkan med 
andra myndigheter gör också att fler lagstiftningar kan tillämpas vid samma inspektion.  
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Tullverkets varukontroller 
Länsstyrelsen har varit behjälplig vid tullens varukontroller som fallit ut i deras 
spärrsystem. 

Tillsyn med Kustbevakningen 
Vi har bedrivit tillsyn i hamn utifrån tips från Kustbevakningen och främst har det rört sig 
om begagnade/uttjänta lastbilar. Gemensam tillsyn har gjorts i Göteborgs containerhamn av 
avfall med destination Asien. 

Norska gränsen 
Länsstyrelsen har satt igång tillsynen vid Svinesund med en tillsynsvecka vid tullstationen 
och därigenom fått ett bra samarbete med tullen där de numera ringer och rådfrågar oss 
angående avfallstransporter. Vi har även bedrivit annan tillsyn längs norska gränsen men 
också deltagit i större tillsynsinsatser gemensamt med Länsstyrelsen i Norrbottens och 
Gävleborgs län, Polisen och tullen. Dessa insatser har genomförts vid Riksgränsen och 
Storlien.  

Upp- och nedströmstillsyn 
Tillsyn har bedrivits upp- och nedströms avfallsflödet för att följa upp felaktigheter så att 
dessa inte ska upprepas. Möten har hållits med aktörer inom export/import, till exempel 
rederier och tullombud, för att informera om gällande lagstiftning med syfte att minska det 
illegala avfallsflödet.  

Ökad tillgänglighet 
Ytterligare en person som arbetar heltid med gränsöverskridande avfallstransporter har 
anställts. Sammanlagt har vi nu tre heltidstjänster som arbetar med detta, vilket har gjort att 
kapaciteten för att utöva tillsyn samt möjligheten för ökad tillgänglighet utanför kontorstid 
för blåljusmyndigheter har ökat.  

Resultatbedömning 

Tillsynen har ökat inom fler områden och tillsynstillfällen. Där tillsyn tidigare inte bedrivits 
är det många fel som uppdagas, allt ifrån felaktigheter på grund av okunskap om hur man 
fyller i transportdokument till rent illegala avfallstransporter.  

Vid inspektioner i hela landet kan vi konstatera att flödet av illegala avfallstransporter är 
stort och bemanningen på Länsstyrelsen begränsad. Nya tillsynsmetoder och strategier 
håller på att utvecklats för att få mest effekt på utförd tillsyn. Vi bedömer därför att det 
finns ett fortsatt utvecklingsbehov. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.10 Samordning och ledning avseende 
naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv m.m. 

1.10. Länsstyrelserna ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att samordna och leda 
det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogram för 
hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och 
rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur länsstyrelserna, i syfte att minska 
ärendebalanserna, har arbetat med att slutföra ärenden om naturreservat. Arbetet finansieras 
delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, anslaget 1:14 Skydd av värdefull 
natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

Friluftsliv  
Många aktörer deltar i Länsstyrelsens konferenser, dialogmöten och temadagar för att 
utbyta kunskap och idéer, där vi uppmuntrar till ökat engagemang för friluftsfrågor. En 
regional friluftsstrategi är påbörjad. Regionala friluftsrådet har sammanträtt vid tre tillfällen. 

Åtgärdsprogram för hotade arter 
Skötsel, restaurerings- och inventeringsinsatser har genomförts för 18 åtgärdsprogram. 
Utplantering för att förstärka populationerna har gjorts för två arter och ett seminarium om 
veteranisering (föråldring) av träd har hållits. Åtgärderna förbättrar situationen för dessa 
hotade arter, men är långt ifrån tillräckligt. 

Artbevarande 
Vi har gjort fyra åtalsanmälningar angående olaglig handel med hotade arter över internet. 
Vi har även gjort en åtalsanmälan om olaglig överlåtelse av den invasiva arten 
vattensköldpadda. Vi har också gjort kontroller av förteckningar över arter i djurparker, 
zoobutiker och hos konservatorer enligt artskyddsförordningen, vilket resulterat i ett beslut 
om miljösanktionsavgift. Länsstyrelsen har förnyat fem djurparkstillstånd med villkor att 
arbeta med artskydd samt information till allmänheten.  

Tätortsnära natur 
Inom programmet har ett nytt naturreservat bildats och ett område har utökats. 452 hektar 
värdefull natur har skyddats, vilket gynnar friluftslivet och den biologiska mångfalden i 
regionen. 

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) 
Länsstyrelsen har inte beviljat några bidrag till lokala naturvårdsprojekt men har informerat 
kommunerna om att söka bidrag inför 2020. Vi har genomfört projektbesök och handlagt 
rapportering av redan beviljade projekt. Vi har lett arbetet med att ta fram fungerande 
beslutsmallar för LONA i vårt ärendehanteringssystem som alla län ska kunna använda.  

Vilt- och rovdjursförvaltning 
Vi har gått över till ett nationellt kartstöd för älgjaktsadministrationen för att erbjuda bättre 
service till jägarna. En kvalitetssäkring av älgjaktsområdesgränserna för att skapa en 
rättssäker och effektiv älgförvaltning har inletts. Älgförvaltningsgrupperna har utbildats av 
oss och vi har deltagit på informationsmöten med älgförvaltningsområden samt älgskötsel- 
och kronhjortsskötselområden för att stödja en viltförvaltning i balans med foderresurserna. 
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Skyddsjaktsansökningar har hanterats skyndsamt för att minimera skador på skog och 
jordbruksgrödor. 

Arbete med att slutföra naturreservat 
I arbetet med att slutföra gamla reservatsärenden har femton beslutats varav två var fem år 
eller äldre. 

Nya skyddade områden 
Åtta nya naturreservat har bildats, varav ett kommunalt. Sju beslut har fattats om att utvidga 
och/eller stärka skyddet i befintliga naturreservat. Ett limniskt biotopskydd har bildats. 
Totalt har 896 hektar värdefull natur skyddats, varav 489 hektar produktiv skogsmark. Detta 
stärker den biologiska mångfalden i länet och gagnar det rörliga friluftslivet. 

Skydd av skog och våtmarker 
Samtliga tilldelade medel för markåtkomst har använts. Arbetet med att skydda objekt i 
myrskyddsplanen fortgår i några områden och ett område har utökats. 

Skydd av marina miljöer 
Fokus har i år legat på att ta fram underlag för nya skyddade områden, i form av 
inventeringar och karteringar av marina bottenmiljöer. Inom ramen för ålgräsprojektet har 
arbetet påbörjats med att bilda biotopskydd av flera områden med ålgräs- och 
blåmusselbankar. 

Miljöanpassad tillsyn 
Projekt Miljöanpassad tillsyn har fokuserat arbetet på den nationella planen för moderna 
miljövillkor inom vattenkraften. Projektet har bland annat ansvarat för de anmälningar som 
gjorts till planen. I samband med det har kommunikationsinsatser genomförts i syfte att 
sprida information om planen och krav på moderna miljövillkor till alla berörda. I Västra 
Götaland finns över 400 kraftverk och dammar som berörs. Projektet har även satt igång 
egeninitierade tillsynsinsatser inom de vattensystem som ligger tidigt i planen. Ett av 
huvudsyftena med denna tillsyn är att identifiera verksamheter med krav på moderna 
miljövillkor och som inte har anmält sig till planen.  

Resultatbedömning 

Allt vårt arbete syftar till att uppnå miljömålen; framför allt ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett 
rikt odlingslandskap”, ”Levande skogar”, Myllrande våtmarker”, ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård” samt ”Levande sjöar och vattendrag”. Vi närmar oss dessa mål 
men det är ännu långt kvar.  

Vi har förbrukat de tilldelade medlen för markförvärv inom reservatsbildningsarbetet och vi 
kommer sannolikt att ha använt även övriga för uppdragets arbete riktade medel fullt ut.  

Resultatet är gott i förhållande till årets förutsättningar för arbetet men otillfredsställande i 
det avseendet att berörda miljömål inte har uppnåtts.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.11 Åtgärder mot övergödning 
1.11. De länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med 
åtgärdssamordning ska underlätta och aktivt stödja kommuner och lokala aktörer vid 
vidtagande av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att förutsättningarna för det lokala 
åtgärdsarbetet förbättras. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera 
geografiska dataunderlag, inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag 
för kommuner och lokala aktörer. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur detta arbete har 
bedrivits. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter har fått ett gemensamt treårigt 
regeringsuppdrag att tillgängliggöra planeringsunderlag för det lokala åtgärdsarbetet mot 
övergödning. Ett av huvudmålet för 2019, specifikt för Västerhavets vattendistrikt, var att 
rekrytera en ansvarig för distriktet som skulle sätta sig in i och ta del av regeringsuppdraget.  

Projektgruppen har utökat inventeringen av olika tillgängliga underlag relaterat till 
övergödning. En fullständig lista över ansvariga aktörer och motsvarande underlag har 
utarbetats. Ett omformulerat kontaktbrev för respektive aktör har sammanställts som 
noggrant beskriver vilka data projektgruppen är intresserad av, syftet med datainsamlingen 
och hur data kommer att hanteras under projektet.  

Projektansvarig från Västerhavets vattendistrikt har tagit del och stöttat framtagningen av 
underlag och GIS-kartor för att kunna prioritera, tillgängliggöra och sprida informationen 
till lämpliga mottagare, bland annat kommuner, vattenråd samt andra verksamhetsutövare. 
Dataunderlag har uppdaterats under processen, som exempel har information om inlagda 
våtmarker uppdaterats från 2017–2019 och en uppdatering av andra informationskällor, 
bland annat internt belastade vattenförekomster, har påbörjats.  

Regeringsuppdraget är även ägnat åt att tillgängliggöra åtgärdsbehov och åtgärdsmetoder. 
Metodbeskrivningar för flera kväve- och fosforåtgärder har utvecklats som del av projektet, 
inklusive precisionsgödsling, fånggrödor och vårbearbetning, vilka kommer att användas i 
åtgärdsberäkningar. 

Resultatbedömning 

Ett primärt och angeläget fokus på vårt arbete har varit att identifiera, samla in och 
uppdatera data relaterat till övergödning. Detta är grundläggande och tidskrävande arbete, 
där vi har åstadkommit betydelsefullt resultat och där vi ligger bra till i vår tidsplanering. 
Dessutom har vi utvecklat ett flertal nya metoder för att reducera kväve och fosfor som nu 
är redo att implementeras som nya åtgärder mot övergödning. Åtgärder mot övergödning är 
en kontinuerlig ansträngning där vi anser att vi ligger bra till i tiden och där vi har nått våra 
förväntade målsättningar för året. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.12 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
1.12. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, 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 luftföroreningshalterna och om 
miljökvalitetsnormerna följs. I de fall Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft i Europa samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/107/EG 
om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 
överträds ska berörda länsstyrelser bedöma hur länge överträdelserna kan antas bestå. 
Arbetet med miljökvalitetsnormerna är reglerat genom bestämmelser i 2 och 5 kap. miljöbalken 
och normerna för utomhusluft baseras huvudsakligen på krav i de ovan nämnda direktiven. 

Åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet 

För att klara miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid fastställde Länsstyrelsen ett 
första åtgärdsprogram år 2006. Eftersom åtgärderna i det ursprungliga programmet inte fick 
tillräcklig effekt har Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket, Västtrafik samt 
Mölndals kommun reviderat åtgärdsprogrammet. Det reviderade programmet fastställdes i 
maj 2018. 

Överskridandet av normen är utbrett över ett större geografiskt område och i stor 
utsträckning kopplat till trafiken på statliga vägar, framför allt den tunga trafiken. För att nå 
miljökvalitetsnormen behöver trafikmängder och utsläpp minska på både statliga och 
kommunala vägar. Utöver vägtrafiken har sjöfarten och arbetsmaskiner identifierats som 
källor med märkbara bidrag till halterna där det finns en potential att minska utsläppen. I 
vilken utsträckning åtgärderna har genomförts redovisas i tabellen nedan. 

Åtgärdsområde Antal åtgärder 
(varav statliga) Status 

Ändring av skatter och lagar 4 (3*) - * 
Tunga fordon 5 (2*) 2 åtgärder pågår 
Parkering 3 (3*) - * 

Arbetsmaskiner 2 (0) 
1 åtgärd genomförd 
1 åtgärd pågår 

Utveckla och gynna kollektivtrafiken 6 (1*) 4 åtgärder pågår 
Fler åtgärder för att utveckla och gynna hållbart 
resande 3 (2*) 1 åtgärd pågår 

* Den 27 mars 2019 skickade Länsstyrelsen i Västra Götalands län en förfrågan till regeringen om möjligheterna att 
genomföra de åtgärder som föreslås på nationell nivå för att klara MKN för NO2 i Göteborgsregionen. Länsstyrelsen har 
ännu inte fått svar, men har vid kontakt fått veta att åter-koppling kommer att ske. 

Resultatbedömning 

När bedöms miljökvalitetsnormen i Göteborgsregionen att nås? 
Uppmätta halter i luft av kvävedioxid har varit lägre än miljökvalitetsnormens 
årsmedelvärde på samtliga mätstationer i Göteborg och Mölndal de senaste två åren. 
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Miljökvalitetsnormens värde för dygns- och timhalter överskrids dock fortfarande på 
mätstationerna vid trafikerade vägar som Sprängkullsgatan och E6 vid Gårda i Göteborg, 
samt E6 i Mölndal. 

För att klara miljökvalitetsnormen krävs kraftiga minskningar av vägtrafiken eller stora 
minskningar av utsläpp från vägtrafiken, både på kommunala och statliga vägar. Åtgärder 
med potential att åstadkomma en sådan effekt – inom en snar tidsperiod – har generellt 
varken kommunerna eller regionen någon bestämmanderätt över. Under förutsättning att 
alla åtgärder, eller åtminstone de åtgärder som har störst potential att minska halterna, har 
genomförts 2020 bedöms miljökvalitetsnormen uppnås före år 2025 i Göteborgsregionen.  

Bedömningen att det finns ett utvecklingsbehov beror främst på avsaknad av tillräckligt 
långt gående nationella beslut men även på brister i genomförandet av lokala och regionala 
åtgärder. Vi fortsätter att driva på arbetet för att nå miljökvalitetsnormen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

Näringsdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
näringsdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.13 Samverkan och finansiering inom 
regionalt tillväxtarbete 

1.13. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete, i enlighet med 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, redovisa inom vilka områden samverkan 
och gemensam finansiering av insatser har skett under året med landstingen respektive 
Gotlands kommun. Redovisningen ska innehålla vilka resultat denna samverkan har medfört 
eller förväntas medföra. Redovisningen ska även omfatta genomförandet av de regionala 
strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Länsstyrelsen har ett väl utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) kopplat 
till den regionala utvecklingen. Inom livsmedel och gröna näringar bedrivs flera 
gemensamma projekt för att utveckla och stötta de regionala livsmedelsföretagen i en 
hållbar riktning. Medarbetare på Länsstyrelsen har också deltagit i ett gemensamt VGR-
projekt inom livsmedelsstrategin som stöttat kommunerna i den lokala implementeringen av 
strategin.  

Ett gemensamt projekt kring platsutveckling har avslutats, där sju områden i länet fått 
processtöd och stöttning i utvecklingen utifrån de lokala förutsättningarna.  

Länsstyrelsen driver också ett projekt för att ta fram en regional skogsstrategi. I det arbetet 
samverkar vi med olika skogliga intressenter i länet. I styrgruppen till projektet ingår VGR, 
Skogsstyrelsen, ett kommunalförbund och LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Arbetet har 
inneburit en workshop med brett deltagande både geografiskt och utifrån olika skogliga 
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intressen. Syftet var att förankra arbetet brett och höra olika intressenters tankar kring 
styrkor och förutsättningar i länet. Workshoppen ledde till en rapport om länets 
förutsättningar inom den skogliga sektorn. 

Länsstyrelsen är också aktiv inom den regionala fondsamordningsgruppen. Tillsammans 
med VGR, Tillväxtverket och EFS-rådet (Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige) 
samverkar vi för att göra gemensamma satsningar och att öka varandras medel inom de 
olika strukturfonderna.  

Länsstyrelsen har deltagit både som stöd och som deltagare i VGR:s arbete med en ny 
regional utvecklingsstrategi (RUS). Angående regional fysisk planering tycker vi att lagen 
om regional planering även borde omfatta Västra Götaland. Detta då regional planering är 
avgörande för regional tillväxt i vårt län, dels för näringslivets förutsättningar dels för 
Länsstyrelsens möjlighet att tydligare bidra till regional tillväxt genom fysisk planering. 

Resultatbedömning 

Vår bedömning är att resultatet av samverkan är gott. Samverkan har lett till flera 
gemensamma projekt som både påbörjats och fortsatt. Gemensamma projekt ger möjlighet 
att få utökad finansiering, vilket ger större nytta till länets medborgare. Samverkan mellan 
myndigheterna har också gett möjligheter till samarbete som inte bara är ekonomiskt. Vi får 
en bredare kunskap i arbetet med både Skogsstrategi och Livsmedelsstrategi vilket på sikt 
ger större chans att nå målen. Inom arbetet med en ny RUS borgar samverkan för att 
Länsstyrelsens perspektiv tas tillvara i en framtida strategi. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.14 Beslut om tilldelning av medel för 
regionala tillväxtåtgärder 

1.14. Länsstyrelserna ska redovisa hur beslut om tilldelning av medel från anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som länsstyrelsen har 
fattat, har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala 
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska det 
framgå hur hänsyn tagits till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har 
påverkat fördelningen av medel inom länet. 

Tilldelning av medel från 1:1 anslaget bidrar till målen i den regional utvecklingsstrategin 
och rådande förutsättningar genom att beslut förankras mot regionens strategi för regional 
tillväxt och utveckling. Medfinansiering sker huvudsakligen till följande aktörer och projekt 
under 2019. 

• ”Lokalproducerat i Väst” är aktör för utveckling, stöd och nätverkande för lokala 
livsmedelsföretag. Aktören bedriver kontinuerligt projekt för lokal tillväxt och 
utveckling. 
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• ”Biogas Väst” är ett projekt och samverkansplattform för regionens aktörer längs 
biogasens värdekedja. Projektet ska minska klimatpåverkan och bidra till regional 
utveckling. 

• ”Processtöd för offentlig upphandling av livsmedel” är ett projekt som bedrivs 
tillsammans med regionen för att bidra till och skapa förutsättningar för att fler lokala 
aktörer ska kunna bli leverantörer till offentliga kunder. 

• ”Klimat 2030” avser projekt som ska bidra till ökad sysselsättning och produktion inom 
förnybar energi. Projektet ska skapa förutsättningar för energieffektivisering och 
omställning samt bidra till innovation och minskad klimatpåverkan. 

Projekten kan huvudsakligen sorteras in under dessa strategiska områden och 
utvecklingsvisioner: Landsbygdsutveckling, Företagsutveckling, Ett livskraftigt och hållbart 
näringsliv, Forskning och utveckling, Energi, Miljö och Naturresurser. 

Resultatbedömning 

Bedömningen är att projekten sköts tillfredställande och att de följer överenskommen plan. 
Slutrapporter och uppföljningar av resultatindikatorer har ännu inte inkommit. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.15 Genomförande av 
Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 

1.15. Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av 
EU-stöd: 

en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

en minskning av de administrativa utgifterna, 

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

en minskning av andelen fel i stödhanteringen. 

Vid genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1, utg.omr 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 
2014/15:88) ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen, samt 

handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för styrnings- och 
uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive system SUSS-JBR för 
jordbrukarstöd. 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

93 

Jordbrukarstöden  

För att underlätta för lantbrukarna att göra rätt informerar vi om nyheter och förändringar 
samt redovisar vanliga fel som vi sett inom kontrollverksamheten under föregående år. Vi 
har även telefonsupport under ansökningsperioden. 

För att minimera antalet besök hos lantbrukarna planeras och samordnas fältkontrollerna i 
så hög utsträckning som möjligt. Många av länets lantbrukare får ändå besök flera gånger 
under en kontrollsäsong eftersom kraven i stöden och ersättningarna är olika och kräver att 
de ska kontrolleras vid olika tidpunkter under året. 

De allra flesta lantbrukarna i länet har fått sina ersättningar för året utbetalda vid första 
möjliga utbetalningstillfälle. Över 95 procent av möjligt belopp för delutbetalningen av 
miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd betalades vid första 
tillfället. För direktstöden fick 95 procent av lantbrukarna sina ersättningar under december 
månad.  

Under januari till april sattes extra resurser in för att arbeta med ärenden för åren 2015 till 
2018 som inte handlagts klart. Vi har sedan fortsatt med det arbetet löpande inom ordinarie 
handläggningsverksamhet. Totalt har 160 mnkr betalats ut för stöd ansökta under 2015–
2018 under året. Det återstår fortfarande stödansökningar att handlägga från dessa år. 

Under hösten har vi startat ett utvecklingsarbete för att automatisera delar av de, på grund 
av avsaknad av IT-system, manuella momenten inom handläggningen. Genom 
automatisering av inhämtning och registrering av data ser vi att kvalitén i ärendena kommer 
öka. En annan effekt är att handläggarna får mer tid till utredning när registreringen av data 
sker automatiskt. 

Vi följer det handläggningsstöd och de rutiner som finns för handläggning och kontroll av 
jordbrukarstöden för att minimera andelen fel i stödhanteringen. Ett erfarenhetsutbyte sker 
regelbundet med andra länsstyrelser för att förbättra stödhanteringen. 

Stöd inom landsbygdsutveckling 

Vid årets slut hade Länsstyrelsen fattat beslut om 76 procent av budgeten inom projektstöd, 
90 procent av budgetarna till företagsstöd och 70,5 procent av budgetarna till 
miljöinvesteringarna. Inom det största projektstödet, det till bredbandsinvesteringar, hade vi 
fattat beslut om 91 procent av vår totala budget. Inom Havs- och fiskeriprogrammet har vi 
fattat beslut om cirka 112 mnkr i stöd.  

Vi har också betalat ut 31 procent av budgeten till projektstöd totalt, 49 procent av budgeten 
till bredbandsinvesteringar, 53 procent av budgeten till företagsstöd och 15 procent av 
stöden till miljöinvesteringar. Anledningen till den låga siffran inom miljöinvesteringar är 
att många av besluten till våtmarker fattats sent och de sökande hade ännu inte hunnit 
upparbeta några kostnader.  

Inom Havs- och fiskeriprogrammet har vi utbetalat stöd inklusive ÖOS (Övrigt offentligt 
stöd) på nästan 76 mnkr.  
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I Västra Götalands län nådde vi upp till 70 procent och mycket mer inom alla åtgärder utom 
tre där medel dras in till nationella potter. Detta var väntat då vi antingen inte har sökande 
inom åtgärden eller de sökande inte kan uppfylla kraven på ÖOS.  

För att underlätta för stödsökande och få till stånd en effektiv process och för att minska 
andelen fel anordnar Länsstyrelsen konsultträffar och ger information och utbildning. 
Handläggarna begär komplettering även när det inte krävs från vår sida för att ge sökande 
en chans att göra rätt och därmed få sina medel utbetalda. Våra handläggare är 
specialiserade på utbetalningar eller särskilda åtgärder, vilket ger ett större antal 
ansökningar och därmed också en större säkerhet och kunskap. Det leder även till färre fel i 
hanteringen. Inom stödhanteringen har vi också samverkan med sydlänen (Länsstyrelserna i 
Skåne, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland och Blekinge) för att 
säkerställa likahantering och för att utbyta erfarenheter. Detta leder till större säkerhet i 
bedömningarna och färre fel i hanteringen.  

Resultatbedömning 

Målen i SUSS-JBR är till för att säkerställa så tidiga utbetalningar som möjligt av 
jordbrukarstöden. Vår bedömning är att vi klarat dem på ett gott sätt eftersom andelen 
utbetalningar är hög i vårt län. 

Målen inom Landsbygdsstöden är att pengarna ska beslutas och betalas ut inom 
programperioden. Vår bedömning är att vi klarar detta med god marginal då vi ligger bra till 
både när det gäller utbetalningar och beslutade medel.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.16 Bistå Jordbruksverket och 
näringsdepartementet 

1.16. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket och Näringsdepartementet i arbetet med EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 (GJP), framför allt vad gäller framtagandet och 
arbetet med en nationell strategisk plan för GJP 2021–2027. 

I länsstyrelsernas arbetsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2021–2027 (GJP) 
medverkar representanter från chefsnätverken inom lantbruk och landsbygd, 
näringslivsutveckling och hållbar tillväxt, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor, miljö samt vattendelegationerna. Utöver det har avstämningar skett med 
chefsnätverket för kulturmiljö. Länsstyrelserna har utifrån alla våra relevanta uppdrag, samt 
kunskap och erfarenhet inom området, sammanfattat ett gemensamt PM och i olika forum 
lyft viktiga synpunkter för arbetet. Övergripande frågor gäller vikten av minskad 
komplexitet och ökad flexibilitet samt förenklad administration i kommande program.  

Länsstyrelserna har samlat kompetens från hela landet och erbjudit denna till framförallt 
Jordbruksverkets olika grupper i förberedelsearbetet. Arbetsgruppen för EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik har deltagit i Näringsdepartementets sakråd och lämnat skriftliga 
synpunkter samt deltagit i veckovisa avstämningar med Jordbruksverket och 
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Näringsdepartementet. Arbetsgruppen har även tagit fram informationsmaterial om 
förberedelsearbetet och Länsstyrelsens gemensamma synpunkter att användas i dialog med 
olika externa intressenter på regional nivå. 

Från Länsstyrelsen i Västra Götaland är en medarbetare med i den nationella arbetsgrupp 
för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 (GJP) som nämns ovan. I 
arbetsgruppen bidrar vi med kompetens i första hand kring jordbrukarstöden. Vi har även 
anmält flera medarbetare till de olika kompetensgrupper som länsstyrelserna har identifierat 
för det kommande arbetet med nästa programperiod för EU:s jordbrukspolitik.  

Vi har ett väl utvecklat samarbete inom Sydlänsgruppen (Länsstyrelserna i Skåne, 
Östergötland, Halland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping) på projekt- och 
företagsstödsidan. Genom vår deltagare i den gruppen bistår vi Jordbruksverket med den 
information och kompetens som efterfrågas inom flera områden i arbetet med nästa 
programperiod.  

Resultatbedömning 

Genom att finnas till förfogande och delta i arbetsgrupper är vår bedömning är att vi på ett 
gott sätt bistår Jordbruksverket och Näringsdepartementet i deras arbete med EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 (GJP). 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.17 Bidra till att uppfylla målen för den 
nationella livsmedelsstrategin 

1.17. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit 
till att uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin – det övergripande 
målet samt tillhörande mål för strategins strategiska områden inom myndighetens 
ansvarsområde. Rapporteringen ska baseras på av länsstyrelserna valda indikatorer eller 
andra bedömningsgrunder. 

Under 2019 har arbetet fortsatt med framtagandet av delmål som förtydligar de strategiska 
målen myndigheten fastställt. I delmålen har frågorna som rör livsmedel blivit tydligare i 
hela Länsstyrelsens verksamhet. Här betonas vikten av att bevara jordbruksmark och 
beredskap i länet som kopplar tydligt till livsmedelsproduktionen.    

Vi har påbörjat arbetet med ett ställningstagande avseende jordbruksmark. Detta ska 
resultera i att vi tydligare understryker att jordbruksmarken är en viktig resurs som bör 
beaktas i alla beslut som rör markanvändning på både regional och lokal nivå i länet.  

Länsstyrelsen har länge arbetat med att stärka livsmedelsproduktionen i länet. Vi har ett väl 
fungerande samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) och driver gemensamma 
projekt för att stärka hela livsmedelskedjan. Samarbetet har resulterat i en styrka både 
ekonomiskt och kunskapsmässigt som kommer länets invånare och företagare tillgodo. Det 
gemensamma arbetet med VGR inom Livsmedelsstrategin har också resulterat i att 
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kommunerna fått hjälp med att kartlägga livsmedelsproduktionen och viktiga aktörer samt 
att de fått verktyg för att arbeta vidare på lokal nivå. 

Länsstyrelsen har sedan många år även ett väl fungerande samarbete med företrädare för 
jordbruksnäringen i länet. Samverkan är en del i vårt arbete att förstå och ta hänsyn till 
livsmedelsproducenternas situation i vår verksamhetsutövning. Resultatet förväntas bli en 
högre uppfyllelse av livsmedelsstrategins övergripande mål som är ”En konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet” 

Inom landsbygdsprogrammet har Länsstyrelsen arbetat vidare med rådgivnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser inom fokusområde 6a (nya jobb och diversifiering). Inom 
ramen för åtgärden har 37 personer fått rådgivning. Vi har också genomfört två 
gruppaktiviteter, en utbildning inom HACCP (Livsmedelssäkerhet) och en i 
livsmedelshygien. Beslut om stöd till förädling inom ramen för landsbygdsprogrammet har 
fattats på totalt över 19 mnkr. 

Omläggning till ekologisk odling och djurhållning är ett uttalat mål i den nationella 
strategin. Idag uppnår vi 27 procent ekologisk odling av länets totala produktion tack vare 
bland annat en omfattande rådgivningsverksamhet.  

I arbetet med vattenförsörjningsplanen på Länsstyrelsen har vi införlivat medarbetare med 
kunskap om lantbrukets förutsättningar. På så sätt säkerställer vi att livsmedelsproduktionen 
blir en naturlig del av vattenförsörjningsplanen i länet.  

Resultatbedömning 

Vi bedömer utifrån ovanstående att resultatet av arbetet med livsmedelsstrategin är utmärkt. 
Samarbetet med VGR har resulterat i att länets kommuner fått verktyg för att arbeta vidare 
på lokal nivå. Genom det interna arbetet har livsmedelsfrågorna lyfts vilket resulterat i att 
livsmedelsproduktionen fått en tydligare roll inom flera av Länsstyrelsens 
verksamhetsområden.   

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.18 Bedöma måluppfyllelse för de 
operativa målen i kontrollplanen för livsmedelskedjan 

1.18. Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom 
livsmedels- och foderkontrollen, kontrollen av djurskydd, djurhälsa och smittskydd, animaliska 
biprodukter samt veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Redovisningen ska 
inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och 
länsstyrelsernas operativa förutsättningar att bedriva verksamheten inom dessa områden. 
Länsstyrelserna ska även redovisa arbetet med revisioner av kommunernas 
livsmedelskontroll. 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

97 

Livsmedelskontroll  

Måluppfyllelsen bedöms som god och kontrollen av livsmedel inom primärproduktionen 
når 87 procent av målet, vilket är en ökning sedan 2018. Revisionen av kommunernas 
livsmedelstillsyn har inriktats på uppföljning av brister för att kunna kontrollera dess effekt. 
Vi når dock inte ända fram till att samtliga kommuner ska vara reviderade inom en 
femårsperiod, då vi på fem år genomfört 34 av 39 revisioner. De operativa förutsättningarna 
har tidvis saknats eftersom det händelsestyrda djurskyddsarbetet tagit mer tid än beräknat. 
De operativa förutsättningarna har stabiliserats under året 

Kontroll av djurskydd  

Följande mål uppfylls:  

• Utbildning, likriktning och verifiering (samsynskoordinatorer för en ökad samsyn, 
regelbundna samsynsmöten mellan länsveterinär och djurskyddskontrollant, verifiering 
och likriktning av beslut, internutbildningar, dokumentationskontroller, kartläggning av 
kompetensbehov) 

• Djurhållarens kunskap om lagstiftningen ökar (informationsmaterial används 
systematiskt i kontakter med djurhållare) 

• Service (handläggningstider följs, arbete med kommunikationsmetod, motiverande 
samtal och klarspråk) 

• Förprövning av djurstallar. 

 
Följande mål uppfylls inte: 

• Riskbaserad kontroll (5,7 procent av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur 
har kontrollerats, målet är 10 procent) 

• Resurseffektivitet och effekt av kontrollen (kvoten mellan anmälningskontroller och 
normalkontroller är 0,69, ska vara minst 1. Antalet kontroller av obefogade anmälningar 
är 39 procent, ska vara högst 25 procent).  

En delorsak till att vi inte når upp till målen för riskbaserad kontroll, resurseffektivitet och 
effekt av kontrollen är att vi haft minskade resurser under första kvartalet, vilket påverkat 
antalet normalkontroller under installningsperioden. Detta beror på hög långtidsfrånvaro 
samt en tillfällig förflyttning av resurser till annan prioriterad verksamhet. Under samma 
period hade vi en stor ökning av antalet omhändertaganden av lantbruksdjur och häst, vilket 
tog stora resurser i anspråk. Likaså har vi haft en ökning av antalet anmälningar. För övrigt 
har mycket resurser lagts på de arbetsuppgifter som länsstyrelserna övertog från Polisen 
2018. Det har även setts en viss ökning av antalet ärenden inom tillsyn av hund och katt i 
jämförelse med 2018. 

Under de senaste fem åren har andelen obefogade anmälningar varit 46–51 procent. I år har 
andelen varit 39 procent, vilket är en tydlig förbättring i riktning mot målet. De åtgärder vi 
vidtagit som lett fram till dessa resultat är bland annat en hårdare prioritering av vilka 
anmälningar vi kontrollerar och förändringen av hur vi tar emot anmälningar. 
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Foder  

Vi har en god måluppfyllelse då vi når 87 procent av vårt mål.  

Animaliska biprodukter  

Vi har ett utvecklingsbehov då vi endast genomfört en kontroll av en omlastningsplats med 
uppföljning av brister. Detta på grund av att området prioriterats ned till följd av kraftigt 
ökade händelsestyrda aktiviteter inom djurskyddet och sjukskrivning. 

Djursmittskydd  

Vi har en god måluppfyllelse då vi har hanterat alla inkommande ärenden. Samarbete sker 
kontinuerligt med smittskyddsläkare avseende de sjukdomar som smittar från djur till 
människa. 

Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser  

Måluppfyllelsen har varit utmärkt med kontroll av återhållsamhet avseende användning av 
läkemedel och en god måluppfyllelse för spridande av kunskap om antibiotikaresistens. 

Resultatbedömning 

Baserat på ovanstående redovisning inom respektive område bedömer vi att det samlade 
resultatet är gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.22 Ersättning för skada på fisk och 
fiskeredskap 

1.22. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning 
för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten, 
enligt 11 d § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler. 

Länsstyrelsen har beviljat sälskadeersättning ur viltskadeanslaget 1:7 till 18 yrkesfiskare 
inom det småskaliga kustfisket. De drabbade yrkesfiskarna bedriver huvudsakligen fiske 
efter läppfiskar för export till norsk laxodlingsindustri samt fiske med garn efter sill och 
makrill på kustkvoten. 
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Resultatbedömning 

Rapportering av sälskador och Länsstyrelsens arbete med att handlägga redskapsskadorna 
enligt gällande regelverk har fungerat bra. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.23 Stöd för att förebygga skada av vilt 
och ersättning för skada på vilt 

1.23. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att 
förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till 
Europeiska kommissionen enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler. Länsstyrelserna ska vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av 
mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254) om statligt 
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador. 

Länsstyrelsen har använt totalt 2,4 mnkr som stöd för att förebygga skada av vilt och som 
ersättning för skada av vilt. 37 ersättningsärenden gällande rovdjursskador har handlagts. 
Främst gäller dessa lodjursangrepp på får. Vi har också haft 13 ersättningsärenden gällande 
skador av fredat vilt på grödor, främst orsakade av gäss och tranor. 

Bidrag till förebyggande åtgärder för rovdjursskador har delats ut genom 11 beslut. 
Ärendena har gällt rovdjursavvisande stängsel, boskapsvaktande hundar och rovdjursvästar 
för hund. 

Länsstyrelsen har anskaffat skrämselutrustning som används för att förebygga skador av 
stora fåglar på jordbruksgrödor. Bidrag delas därför inte ut till enskilda brukare för detta 
ändamål utan de får istället låna utrustningen. Kring två av länets största fågelsjöar, Östen 
och Hornborgasjön, verkar två skrämselkonsulenter. Dessa skrämmer skadegörande fåglar 
från grödorna för att mildra ett i övrigt förhöjt skadeläge i dessa områden. Verksamheten 
uppskattas av jordbrukarna och minskar påtagligt behovet av ersättning för skador. Vi 
bedömer att verksamheten är kostnadseffektiv. 

En mindre andel av viltskadeanslaget har använts för att kartlägga förekomsten av gäss 
kring Hornborgasjön och Östen samt till stödutfodring och avledningsåkrar för att förhindra 
skada på gröda. Länsstyrelsen har låtit sammanställa jordbruksmetoder som är mindre 
attraktiva för gäss. Länsstyrelsen har återkommande informationsmöten med brukare, 
jägare, besiktningsmän, skrämselkonsulenter, fågelskådare och andra intressenter kring 
länets största fågellokal Hornborgasjön. Åtgärderna är viktiga för att alla berörda ska förstå 
problemen ur olika aspekter. Den ökade kompetensen bland de berörda gör det möjligt att 
vidta allt effektivare åtgärder som är anpassade såväl till jordbrukarnas ekonomiska 
intressen som till behovet av skydd för hotade fåglar. 

Besiktningspersonerna för skador av rovdjur och för skador på gröda samt 
skrämselkonsulenterna för stora fåglar har en viktig funktion att stödja djurägare och 
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lantbrukare i länet. De förmedlar kunskap om hur man kan skydda sina djur och grödor från 
skador, samt bistår med råd och stöd om skador ändå sker. Viltskadeanslaget används i 
första hand för att förebygga skador genom bidrag till skyddsvästar till hundar, 
rovdjursavvisande stängsel, avledningsåkrar och skrämselutrustning till fåglar. En mindre 
del av anslaget går till ersättning för dödade tamdjur och utebliven skörd. Länsstyrelsen 
bedömer att detta är ett effektivt sätt att använda anslaget. 

Samtliga berättigade ansökningar om ersättning har beviljats. Genom att bevilja dessa 
bidrag har vi medverkat till att acceptansen för myndighetens arbete med viltfrågorna 
stärkts, Vi använder också medlen för förebyggande åtgärder mot viltskador vilket bidrar 
till måluppfyllelse. 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen bedömer baserat på vad som redovisats ovan att resultatet av användningen 
av viltskadeanslaget är gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.24 Verka för att behovet av bostäder 
tillgodoses 

1.24. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har verkat för att behovet av bostäder tillgodoses, 
vad det strategiska arbetet bidragit till och vilka utmaningar som finns. Länsstyrelserna ska 
även fortsatt verka för att behovet av bostäder tillgodoses enligt förordningen med 
länsstyrelseinstruktion. 

Uppdraget redovisas i avsnittet avseende 5 § p.9 i länsstyrelseinstruktionen, Verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses. 

 

Uppdrag 3.30 Medverka i att säkerställa nationell uppföljning av 
det regionala tillväxtarbetet 

3.30. Länsstyrelserna ska medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell 
uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från anslaget 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Länsstyrelsen medverkar i Tillväxtverkets uppdrag genom att använda deras systemstöd för 
beslut, inrapportering och uppföljning av 1:1 anslagets användning. Vi rapporterar löpande 
in de prognoser och rapporter som efterfrågas av Tillväxtverket. 
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Resultatbedömning 

Vi följer Tillväxtverkets regelverk och instruktioner samt nyttjar deras system för beslut och 
uppföljning av anslagsmedel. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Uppdrag 3.34 Fortsätta förenklingsarbetet för företag 
3.34. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt förenklingsarbete som syftar till att det ska bli enklare 
att starta och driva företag. Länsstyrelserna ska fokusera på åtgärder som underlättar för 
företagen att göra rätt. 

Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att hitta nya arbetssätt och kontaktvägar för att 
underlätta för länets företag.  

En viktig del i utformningen av nästa landsbygdsprogram är att se till så det blir lätt för de 
sökande att göra rätt. Medarbetare från Länsstyrelsen har deltagit i arbetet med utformning 
av nästa programperiod och driver där frågorna kring förenklingar i ansökansprocessen. Vi 
driver också frågan om att alla förutsättningar och regelverk ska vara på plats när systemen 
öppnas för ansökningar så de sökande vet vilka villkor som gäller från början.  

Vi har bidragit som objektsspecialist inom Förvaltningsobjekt Natur 12:6 MB:s samråd och 
har även arbetat för att förbättra befintliga e-tjänster samt ta fram en ny och bättre e-tjänst. 

Resultatbedömning 

Vi bedömer att resultatet av våra insatser är gott och leder till att det blir lättare att både 
starta och driva företag i länet. Vår bedömning är också att de insatser som gjorts har lett till 
färre fel i ansökningarna inom Landsbygdsprogrammet och därmed färre sanktioner. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Uppdrag 3.35 Bistå Sveriges kommuner och landsting i 
genomförandet av en ökad digital förvaltning för företag 

3.35. Länsstyrelserna ska, utifrån sitt tillsynsansvar avseende kommunal kontroll och 
handläggningen av vissa ärendetyper och myndighetsområden kopplade till bl.a. 
alkohollagstiftningen och livsmedelskontrollen, bistå vid genomförandet av regeringens 
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF). 
Överenskommelsen omfattar tillstånd som krävs för restaurang- och 
besöksnäringsverksamhet, och syftar till att underlätta för företagande genom en ökad digital 
förvaltning. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har inte efterfrågat vår länsstyrelses hjälp i deras 
arbete med enklare företagande med digital förvaltning. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har således inget att rapportera i uppdraget.  

Däremot har länsstyrelserna gemensamt bistått i framtagandet av lösningar till den digitala 
plattformen verksamt.se, bland annat i Jordbruksverkets uppdrag om Digitala tjänster i 
livsmedelskedjan som bedrivs i samverkan med Tillväxtverket och Livsmedelsverket. En 
tjänst för vattenbruk har tagits fram där länsstyrelserna har bidragit med kunskaper vad 
gäller miljöprövning av framförallt fiskodlingar. Genom kunskapsutbyte och workshops har 
digitala tjänster och en checklista till en samtjänst för vattenbruk utarbetats. Tjänsten 
erbjuder, efter ifylld information av brukaren, svar på vilka olika tillstånd och uppgifter som 
krävs för den tilltänkta verksamheten. I detta arbete har länsstyrelsernas gemensamma IT-
organisation fungerat som en kanal in till länsstyrelserna och den digitala förvaltningen. En 
fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en 
snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus.  
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Socialdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
socialdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.27 Arbetet med länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering 

1.27. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i uppdraget om länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM), redovisa hur de arbetar med genomförandet av 
dessa. Redovisningen ska innefatta beskrivningar av förankringsarbetet såväl internt som 
regionalt och en analys av hur strategierna bidrar till länsstyrelsernas arbete med andra 
strategier, uppgifter och uppdrag som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen. 
Länsstyrelserna ska också göra en bedömning av hur arbetet med strategierna främjar 
jämställdhetsintegrering i länet och bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på 
länsnivå. 

Länsstyrelsens arbete med genomförandet av den externa länsstrategin ”Jämställt Västra 
Götaland” ska stärka det regionala och lokala arbetet för jämställdhet och förbättra 
förutsättningarna för samverkan mellan relevanta aktörer.  

Länsstyrelsens stöd till regionala och lokala aktörer behöver vara diversifierat eftersom 
målgruppernas förkunskaper och behov är skiftande. En utmaning handlar om förankring 
och att nå ut med material, metoder och stöd till relevanta målgrupper. Länsstyrelsen har 
därför prioriterat att ta fram metod- och kunskapsstöd och statistikunderlag för länet, men 
även verkat för att nå nya målgrupper.  

Metod- och kunskapsstöden består av en kortversion av länsstrategin riktad mot chefer och 
politiker. Det består också av ett interaktivt verktyg riktat till personer som arbetar mer 
operativt med jämställdhetsintegrering där de kan söka statistik och information om den 
egna kommunen, men även jämföra med andra kommuner. Resultatet är ett mer anpassat 
stöd och en utveckling av Länsstyrelsens metoder för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
länet.  

Länsstyrelserna har deltagit på årets bokmässa i Göteborg. Mässan hade jämställdhet som 
tema och syftet med deltagandet var att i ett nytt forum nå verksamma inom skola, 
bibliotek, utbildningsverksamhet och civilsamhällesorganisationer med anslutande uppdrag. 
Många av besökarna i länsstyrelsernas monter saknade kännedom om länsstyrelsernas 
uppdrag och verksamhet inom jämställdhetsområdet. En effekt av vårt deltagande på 
bokmässan blev därför att länsstyrelserna har nått nya målgrupper och förmedlat kunskap 
om:  

• metoder, stöd och material för jämställdhetsintegrering 
• de nationella jämställdhetspolitiska målen och 
• Länsstyrelsens jämställdhetsuppdrag och samordnande roll i länen. 
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En särskild utmaning som har identifierats i strategin handlar om att nyanlända kvinnor och 
män inte tar del av stöd och insatser på lika villkor. Som ett led i arbetet med att synliggöra 
och motverka ojämställda livsvillkor i gruppen asylsökande, nyanlända och 
ensamkommande har Länsstyrelsen tagit fram och spridit kunskapsöversikten ”Jämställdhet 
och integration i Västra Götalands län”. Översikten belyser målgruppernas behov och 
livsvillkor och kan utgöra underlag för beslut och prioriteringar för personer som arbetar på 
strategisk nivå och kunskapsstöd för personal och volontärer som når målgrupperna. 
Länsstyrelsens bedömning är att kunskapsöversikten kan bidra till ett ökat genomslag av de 
jämställdhetspolitiska målen på regional och lokal nivå. 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen bedömer resultatet av vårt arbete som gott och genomfört enligt plan. Vi har 
utvecklat kunskapsstödet och nått nya målgrupper vilket var vår plan. Vi har idag ett mer 
anpassat stöd till aktörerna i länet genom att vi utvecklat våra metoder. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Tabeller enligt bilaga 2 till regleringsbrev 
Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med bilaga 2 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 
år 2019: Mallar för redovisning av statistik. 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 70 81 57 
Årsarbetskrafter inom området djurskydd 35,0 31,1 28,9 
Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 1,9 2,0 2,6 
varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i 
primärproduktionen 0,74 0,77 1,37 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i 
primärproduktionen 0,29 0,21 0,25 

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av 
animaliska biprodukter. 2 6 0 

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

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  

Årsarbetskrafterna inom området djurskydd har ökat de senaste åren i samband med att nya 
arbetsuppgifter tillkommit. Arbetsuppgifterna avser tillsyn av hund och katt samt 
verkställande av omhändertagande av djur, som Länsstyrelsen övertog från Polisen 1 juni 
2018.  

Tabell 1.2: Fiske 
Länsfakta 2019 2018 2017 
Antal fiskevårdsområden 330 330 329 
Antal fiskelicenser 370 387 426 
Antal personliga fiskelicenser 49 58 57 
Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 45 8 36 

Källa:  

Fiskekartan.se (fiskevårdsområden) 

Havs- och vattenmyndigheten (Fiskelicenser, Personliga fiskelicenser)  

Jordbruksverkets IT-system BLIS 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 

Anledningen till den stora variationen av antalet inkomna ansökningar om stöd mellan åren 
är att programperioden och möjligheterna att söka stöd startade 2016 och därefter tog 
pengarna slut ganska fort inom många åtgärdsområden och därav att ansökningarna har 
minskat kraftigt 2017 och 2018. Under 2019 gjordes en omfördelning av pengar inom 
programmet som åter öppnade upp möjligheterna att inkomma med ansökningar inom några 
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åtgärdsområden. Detta resulterade i en ökning av inkommande ansökningar jämfört med de 
två föregående åren. 

 

Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, 
programperiod 2014–2020 
Strukturfondsadministration (tkr) Anslag 

(5:1) 
Övrig 

finans-
iering 

Års- 
arbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för 
strukturfondsadministration 0 0 0,0 

varav förvaltande myndighet    
varav attesterande myndighet    
varav kontroller i territoriella program    

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, 
programperiod 2014–2020 

 

Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Länsfakta kulturmiljö 2019 2018 2017 
Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 1 45 812 45 585 45 337 
Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 2 258 257 256 
Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 651 651 651 
Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 190 190 190 
Kulturreservat, antal 5 5 5 
Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 3 49,0 49,0 49,0 

Källa:  

Fornlämningar – Kulturmiljöregistret (KMR) 
Byggnadsminnen – Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen 
Kyrkobyggnader – Länsstyrelsens förteckning över länets kyrkobyggnader 
Riksintresseområden – Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård 
Kulturreservat – Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat 
Andel kommuner med kulturmiljöprogram - Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö” 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 

1. Underlaget levereras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som från och med 2013 tar 
fram statistik för samtliga län. 

2. Byggnadsminnet Mosaiska kapellet och begravningsplatsen, Göteborgs kommun, 
dnr: 432-25455-2014 beslutsdatum 2019-06-27.  

3. Resultatet baseras på svar i miljömålsenkäterna 2015 och 2018, någon enkät har inte 
genomförts 2019. Mycket pekar på att andelen aktuella kommunövergripande 
kulturhistoriska planeringsunderlag uppgår till 45 procent, alltså något mindre än 
den siffra på 49 procent som rapporteras via Boverket/RUS (Regional utveckling 
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och samverkan i miljömålssystemet. Noteras bör att del av procentsatsen (beroende 
på kommunernas enkätsvar) kan utgöra strategisk kommunövergripande 
kulturmiljöhantering endast i översiktsplan och inte i exempelvis 
kulturmiljöprogram, därav utrymmet för en lägre procentsats. 

 

 

Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2019 2018 2017 
Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 18 715 442 830 
Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen 0 24 117 21 049 

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

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

Från och med 2019 betalar Länsstyrelsen ut samtliga bidrag som är beslutade med stöd av 
förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla 
kulturmiljöer. Detta på grund av en nationell förändring som innebar en övergång från 
handläggarsystemet KÄLLA till handläggarsystemet ASK (Allmänt handläggarstöd 
Kulturmiljö). Förändringen omfattade samtliga länsstyrelser. För 2017–2018 betalades 
dessa medel ut av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), men på grund av försenade rekvisitioner 
från sökande har bidrag i vissa fall ”mellanlandat” på Länsstyrelsen en kort period i 
avvaktan på slutgiltig rekvisition, därav två mindre summor registrerade de åren. 

 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
Folkhälsa  
Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 
Totala kostnader (exkl. OH)1) 9 408 8,0 

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och 
årsarbetskrafter: Folkhälsa 

I jämförelse med föregående år har verksamheten bedrivits i liknade omfattning både 
gällande kostnader och årsarbetskrafter. Förra året var kostnaderna 9 485 tkr och 
årsarbetskraften 8,6. 
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Tabell 6.1: Jämställdhet  
Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2019 2018 2017 
Verksamhetskostnader inkl. OH1) (tkr)  10 707 9 793 9 034 
  varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 2 750 3 081 2 450 
  varav övrig finansiering (tkr) 7 855 6 425 6 446 
Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 1,08 1,03 1,07 
Verksamhetsintäkter 6 378 5 731 4 451 

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11).  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet  

Ramanslag har minskat 2019. Övrig finansiering har ökat. Ökningen beror på ett utökat 
uppdrag inom jämställdhetsområdet Mäns våld mot kvinnor. Avser både personal och 
verksamhet.  

  



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

109 

Annat beslut från regeringen 
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm), 2017-12-18 

Myndigheterna ska bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva 
samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska ske inom 
ramen för myndigheternas verksamhetsområden och befintliga anslag. 

Myndigheterna ska bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår samt där även en 
expert som representant för länsstyrelsen och en expert som representant för kommuner som 
utses av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ska kunna ingå. Nätverket ska med sin 
sakkunskap stödja rådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar. 

Respektive myndighet ska senast 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med 
konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan 
ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra. 
Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas inom myndigheternas 
verksamhetsområden. Åtgärderna ska genomföras integrerat i de berörda myndigheternas 
ordinarie processer och ska förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program. 

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper. 

Regeringen inrättade i december 2017 ett Råd för hållbara städer som ska verka för att 
genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådets uppdrag är att stärka 
kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer. Länsstyrelserna ingår 
som en av 13 medlemmar i Rådet. 

Rådet ska årligen redovisa en gemensam åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder 
som främjar en hållbar stadsutveckling och som myndigheterna avser utföra i samverkan. 
Rådet ska även redovisa förslag till regeringen på strategiskt viktiga frågor som helt eller 
delvis ligger utanför Rådets ansvarsområde samt lämna förslag på eventuella frågor som 
behöver utredas. Den 1 mars 2019 lämnade Rådet en åtgärdslista och redovisade arbetet 
under år 2018 i en rapport till regeringskansliet.  

Under 2019 har bland annat ett strategiskt dokument med övergripande mål och strategier 
för arbetet 2019–2022 tagit fram, ett nytt kansli har inrättats vid Boverket, Rådets webbplats 
hallbarstad.se har flyttats över från ArkDes till Boverket och arbete har påbörjats med att 
vidareutveckla webbplatsen. Rådet har även arrangerat ett gemensamt seminarium under 
Almedalen i juni 2019. 

Länsstyrelserna har bidragit med att synkronisera rådets arbete med det arbete som bedrivs i 
Miljömålsrådet. Vidare har länsstyrelserna i rådets arbete samt poängterat vikten med att få 
en samlad och tydlig stat gentemot kommunerna och att det är viktigt att Agenda 2030 och 
då särskilt mål 11 står i fokus för rådets arbete. 

Länsstyrelsens arbete med att bistå Rådet för hållbara städer ska vara en integrerad del av 
den ordinarie verksamheten. Länsstyrelsen arbetar brett med hållbarhetsfrågor kopplat till 
städer och samhällen i den fysiska planeringen inom området hållbar samhällsplanering och 
boende, i arbetet med energi och klimat, i kulturmiljöarbetet, i miljömålsarbetet och i 
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integrationsuppdraget. Vi redovisar här vårt deltagande på tre externa arenor där vi både 
bidrar med och får fördjupad kunskap om hållbar stadsutveckling. 

Länsstyrelsen är partner i Centrum för management i byggsektorn som är ett forum för 
frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad för att bidra till ett 
hållbart samhällsbyggande. Gruppens uppgift är att utveckla styrnings- och 
ledningsprocesser för den växande staden, vilket bland annat uppnås genom 
kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten.  

Länsstyrelsen stödjer och deltar i Centrum för boendets arkitekturs (CBA) arbete. CBA 
drivs av Chalmers och bygger en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, 
utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.  

Länsstyrelsen har varit part i forskningsplattformen Mistra Urban Futures – ett centrum för 
hållbar stadsutveckling – och har deltagit i centrets verksamhet och utveckling. Den 
kunskap som har producerats genom forskning och projekt har kommit till uttryck i vårt 
arbete, bland annat inom fysisk planering, bostadstadsmarknadsanalys och i arbetet för 
social hållbarhet. 

Resultatbedömning 

Sammantaget finns mycket mer att göra för att våra städer och samhällen ska bli långsiktigt 
hållbara. Länsstyrelsens verkar genom andra och vårt samlade arbete för hållbara städer i 
samspel med olika aktörer i samhället är omfattande och vi bedömer att det har bedrivits 
med ett gott resultat.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Året i siffror 
Avsnittet är framtaget i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 2.2 i länsstyrelsernas 
regleringsbrev 2019. Uppdraget ersätter tidigare regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ. 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 
VÄS- 
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2019 2018 2017 

20–21 
(exkl. 201)1) Övrig förvaltning 27 248 24 379 26 093 

201 Allmänna val 9 126 21 712 675 
25 Trafikföreskrifter m.m. 2 129 1 576 1 827 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 43 017 36 783 29 875 
30 Regional tillväxt 601 556 443 
34 Infrastrukturplanering 2 990 3 149 3 584 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 37 130 36 418 33 197 
41 Stöd till boende 7 892 8 833 3 143 
42 Energi och klimat 13 523 14 496 11 944 
43 Kulturmiljö 18 633 17 124 14 654 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 55 268 27 129 19 882 
50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 39 646 37 578 41 765 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 
skyddade områden 83 085 93 855 86 500 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 8 350 9 218 8 834 
53 Vattenverksamhet 42 401 40 392 35 133 
54 Mineral-och torvfyndigheter 10 16 38 
55 Miljöfarlig verksamhet 24 291 22 418 18 528 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 2 832 1 471 1 759 
57 Förorenade områden, efterbehandling 9 246 13 500 11 203 
58 Restaurering 3 145 3 751 2 642 
60 Lantbruk och landsbygd 75 109 75 654 72 544 

61 Rennäring m.m. (enbart Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län) 0 0 0 

62 Fiske 9 933 10 111 7 901 
70 Folkhälsa 9 408 9 458 9 272 
80 Jämställdhet  8 490 8 140 7 649 
81 Nationella minoriteter 237 507 237 
82 Mänskliga rättigheter 4 259 4 193 3 120 
85 Integration 15 566 19 510 21 477 
  SUMMA PRODUKTION 553 567 541 928 473 919 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 34 109 28 503 24 341 
11 Administration och intern service 137 520 132 671 119 482 

  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 725 196 703 102 617 743 

99 Resurssamverkan 2) 266 636 244 099 227 068 

  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 991 832 947 201 844 811 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m 2018.  
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2) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod (och 
tresiffernivå avseende VÄS 201 Allmänna val). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 

Verksamhetens kostnader ökar med cirka 45 mnkr i jämförelse med 2018. 
Kostnadsökningar finns inom flera områden och några av de större skillnaderna 
kommenteras nedan. 

Allmänna val (201) 
Förra året ökade kostnaderna eftersom vi genomförande val till riksdagen, kommun- och 
landstingsfullmäktige. I år har val till Europaparlamentet ägt rum.  

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45) 
Program för kontinuitet och resiliens (PKR) har flera nya aktiviteter inom området, vilket är 
anledningen till den ökade verksamhetskostnaden.  

Övrigt miljö-och hälsoskydd (56) 
Den ökade kostnaden avser genomförd tillsyn inom främst gränsöverskridande 
avfallstransporter samt inom lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster.  

Förorenade områden, efterbehandling (57) 
Den minskade verksamhetskostnaden mellan 2018 och 2019 beror på att vi under 2018 
betalade ut bidragsmedel för förorenade områden för ett specifikt objekt som 
konsultkostnad vilket då ökade våra verksamhetskostnader. Brukligt är att dessa betalas ut 
som bidrag. 

Integration (85) 
I jämförelse med föregående år beror minskningen av verksamhetskostnader på att det förra 
året gjordes en större delleverans inom ett utvecklingsprojekt kopplat till webbplatsen 
informationsverige.se. 

Myndighetsövergripande verksamhet (10) 
Kostnadsökningen avser främst det myndighetsövergripande arbetet med planering och 
samordning, styrningsfrågor och intern och extern information. Det förklaras av en utökning 
av medarbetare som arbetar med utredningsstöd till länsledningen i form av omvärldsanalys 
och sekreterarstöd, intern och extern information i form av kommunikationsinsatser samt 
styrningsfrågor och verksamhetsutveckling. Kostnadsökningen avser även arbetet med en 
ny dataskyddsförordning då myndigheten har genomfört en rensning i de gemensamma 
lagringsytorna.   
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2019 
VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 27 248 3,76% 7 934 5,80% 35 181 5,10% 

201 Allmänna val 9 126 1,26% 1 899 1,39% 11 025 1,60% 
25 Trafikföreskrifter m.m. 2 129 0,29% 685 0,50% 2 813 0,41% 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 43 017 5,93% 11 621 8,49% 54 638 7,91% 

30 Regional tillväxt 601 0,08% 177 0,13% 778 0,11% 
34 Infrastrukturplanering 2 990 0,41% 973 0,71% 3 963 0,57% 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 37 130 5,12% 11 649 8,51% 48 779 7,06% 

41 Stöd till boende 7 892 1,09% 2 644 1,93% 10 536 1,53% 
42 Energi och klimat 13 523 1,86% 3 387 2,47% 16 910 2,45% 
43 Kulturmiljö 18 633 2,57% 4 154 3,03% 22 787 3,30% 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar 55 268 7,62% 6 888 5,03% 62 156 9,00% 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 39 646 5,47% 10 274 7,51% 49 920 7,23% 

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

83 085 11,46% 12 305 8,99% 95 390 13,82% 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 8 350 1,15% 2 777 2,03% 11 127 1,61% 

53 Vattenverksamhet 42 401 5,85% 13 174 9,62% 55 575 8,05% 
54 Mineral- och torvfyndigheter 10 0,00% 3 0,00% 14 0,00% 
55 Miljöfarlig verksamhet 24 291 3,35% 7 470 5,46% 31 762 4,60% 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 2 832 0,39% 900 0,66% 3 733 0,54% 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 9 246 1,28% 2 357 1,72% 11 603 1,68% 

58 Restaurering 3 145 0,43% 535 0,39% 3 681 0,53% 
60 Lantbruk och landsbygd 75 109 10,36% 22 450 16,40% 97 559 14,13% 

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

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

62 Fiske 9 933 1,37% 2 753 2,01% 12 685 1,84% 
70 Folkhälsa 9 408 1,30% 2 131 1,56% 11 539 1,67% 
80 Jämställdhet 8 490 1,17% 2 217 1,62% 10 707 1,55% 
81 Nationella minoriteter 237 0,03% 80 0,06% 317 0,05% 
82 Mänskliga rättigheter 4 259 0,59% 1 052 0,77% 5 312 0,77% 
85 Integration 15 566 2,15% 4 402 3,22% 19 968 2,89% 
  SUMMA PRODUKTION 553 567 76,33% 136 890 100,00% 690 458 100,00% 

10 Myndighetsövergripande 
verksamhet 34 109 4,70%         

11 Administration och intern service 137 520 18,96%         

  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

725 196 100,00%     690 458 100,00% 

99 Resurssamverkan2) 266 636   34 738   301 374   

  Totalsumma verksamhetens 
kostnader enl resultaträkningen3) 991 832       991 832   

  Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4)             
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  Nivå 1 (113–115) 92 420 23,02%         
  Nivå 2 (110–112, (116–119) 45 100 11,23%         
  Nivå 3 (100–109) 34 109 8,50%         

  Personalkostnad produktion (kkl 4, 
verksamhetskod 2–8) 401 488           

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). 
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 
4) Summan på nivå 1–3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration 
och intern service. Den procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2019 
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Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019 
VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

2019 
totalt 

2019 
varav 

kvinnor 

2019 
varav 
män 

2018 
totalt 

2017 
totalt 

20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 30,12 22,48 7,64 28,73 31,44 

2011) Allmänna val 5,72 3,95 1,77 10,66 0,84 
25 Trafikföreskrifter m.m. 3,00 2,22 0,77 2,33 2,61 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 49,04 41,26 7,79 47,24 40,16 

30 Regional tillväxt 0,67 0,61 0,06 0,64 0,51 
34 Infrastrukturplanering 4,02 2,90 1,12 4,14 4,75 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 43,13 26,74 16,39 44,36 40,11 
41 Stöd till boende 10,58 6,18 4,40 12,56 4,08 
42 Energi och klimat 13,64 7,58 6,05 13,91 14,32 
43 Kulturmiljö 16,75 9,46 7,28 16,80 17,06 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar 22,68 13,56 9,13 19,92 17,16 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård 
och miljöskydd 38,07 29,53 8,54 34,94 33,72 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 52,91 25,65 27,27 59,38 59,28 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 11,48 6,75 4,74 13,21 13,14 
53 Vattenverksamhet 51,02 33,65 17,37 49,42 44,10 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0,01 0,00 0,01 0,02 0,06 
55 Miljöfarlig verksamhet 28,10 20,01 8,09 26,42 23,28 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 3,57 2,37 1,20 2,10 1,85 
57 Förorenade områden, efterbehandling 8,46 5,04 3,42 7,89 8,13 
58 Restaurering 2,34 0,06 2,27 2,39 1,77 
60 Lantbruk och landsbygd 94,82 68,02 26,80 94,04 93,30 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Fiske 11,58 3,71 7,88 11,46 9,93 
70 Folkhälsa 7,95 4,49 3,46 8,60 8,14 
80 Jämställdhet 8,11 6,81 1,30 5,37 5,61 
81 Nationella minoriteter 0,36 0,26 0,09 0,73 0,42 
82 Mänskliga rättigheter 4,30 3,23 1,07 4,65 3,31 
85 Integration  17,65 12,07 5,57 18,29 17,59 

  SUMMA PRODUKTION 540,08 358,58 181,50 540,19 496,66 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 28,93 16,33 12,60 24,18 21,12 
11 Administration och intern service 59,69 44,94 14,75 60,13 61,24 

  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 628,69 419,84 208,85 624,49 579,02 

99 Resurssamverkan 2) 135,32 37,31 98,01 130,44 128,35 

  TOTALT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 764,01 457,15 306,85 754,93 707,37 
 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m år 2018. 
2) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 
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Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019  

Antalet årsarbetskrafter har ökat med cirka 9. Andelen kvinnor respektive män är 60 
procent och 40 procent. Det innebär att fördelningen mellan kvinnor och män är likvärdig 
med 2018. Inom flertalet sakområden är antalet årsarbetskrafter likvärdigt med 2018. Några 
verksamhetsområden med större skillnader kommenteras nedan. 

Allmänna val (201) 
Förra året ökade antalet årsarbetskrafter eftersom vi genomförande val till riksdagen, 
kommun- och landstingsfullmäktige. I år har val till Europaparlamentet ägt rum.  

Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (51)  
Kraftigt förändrade förutsättningar för naturvårdsarbetet blev följden av den budget som 
riksdagen antog i december 2018 med upp till 50 procent minskning av medlen till vissa 
verksamheter. I vårändringsbudgeten tillfördes ytterligare anslag till naturvårdsarbetet men 
totalt sett blev resurserna lägre än för 2018. 

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56) 
Ökning av årsarbetskrafter avser genomförd tillsyn inom främst gränsöverskridande 
avfallstransporter samt avseende lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster. 

Jämställdhet (80) 
Vi har ökat antalet årsarbetskrafter då det fanns behov av att stärka både det interna och det 
externa jämställdhetsarbetet. 

Myndighetsövergripande verksamhet (10) 
Vi har gjort en utökning av medarbetare som arbetar myndighetsövergripande med 
utredningsstöd till länsledningen i form av omvärldsanalys och sekreterarstöd, intern och 
extern information i form av kommunikationsinsatser samt med styrningsfrågor och 
verksamhetsutveckling. En del av ökningen avser även arbete kopplat till den nya 
dataskyddsförordningen. Myndigheten genomförde ett omfattande rensningsarbete på våra 
gemensamma lagringsutrymmen och detta arbete leddes av två dataskyddssamordnare.  
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Tabell D – Representation 
Kostnader för representation 2019 

totalt (tkr) 
2019 

per åa (kr) 
2018 

totalt (tkr) 
2018 

per åa (kr) 
2017 

totalt (tkr) 
2017 

per åa (kr) 
Intern representation (undergrupp 496 
i baskontoplanen) 361 473 711 942 866 1 225 

Extern representation (undergrupp 
552 i baskontoplanen) 831 1 088 830 1 099 635 898 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation  

Den interna representationen har minskat. Under 2018 genomförde två avdelningar så 
kallade ”avdelningsdagar” där all personal samlades inom respektive avdelning med syftet 
representation. Avdelningsdagar har förekommit även under 2019, men då har inte syftet 
varit representation utan handlade om planering av verksamheten och utbildning.  

 

Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnader (1) 2019 2018 2017 
Residens       

Lokalkostnader (tkr)2) 2 233 2 182 2 148 

Lokalyta (m2) 1 281 1 281 1 281 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 743 1 703 1 677 

Lokaler 3)       

Lokalkostnader (tkr) 42 711 42 121 40 609 

Lokalyta (m2) 27 774 27 774 27 774 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 538 1 517 1 462 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 56 56 57 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 36 37 39 

Kontorslokaler 4)       

Kontorslokalyta (m2)  25 128 25 128 25 128 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 33 33 36 

SUMMA LOKALKOSTNADER 44 944 44 302 42 756 
 

1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de 
lokalkostnader som redovisas i resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition. 
2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen. 
3) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader 
redovisas under VÄS 113 Lokaler. 
4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell E – Lokaler  

Ökningen av lokalkostnader avser årlig indexuppräkning.  
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2019 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

 
Sakområde och del av 

sakområde 

 
Ingående 

balans 

 
Antal 

inkomna 
ärenden 

(exkl. 
upprättad
e ärenden) 

 
Antal 

upprättad
e 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) 

191 151 1 107 899 550 20 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 1 302 13 864 2 155 15 951 1 370 68 
Allmänna val (201) 20 468 26 497 17 0 
Trafikföreskrifter m.m. (25) 173 625 170 763 205 3 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 677 5 917 1 904 7 739 759 0 

Regional tillväxt (30) 9 9 2 17 3 0 
Infrastrukturplanering (34) 12 84 1 92 5 2 
Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 549 4 300 27 4 303 573 2 

Stöd till boende (41) 2 362 4 310 0 2 709 3 963 0 
Energi och klimat (42) 38 218 16 239 33 3 
Kulturmiljö (43) 641 2 234 82 2 501 456 24 
Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar (45) 164 269 132 309 256 16 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  447 908 75 950 480 61 

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

427 344 307 749 329 109 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 266 2 217 150 2 391 242 4 

Vattenverksamhet (53) 352 1 321 173 1 429 417 24 
Mineral- och torvfyndigheter (54) 1 7 0 7 1 1 
Miljöfarlig verksamhet (55) 664 1 529 219 1 732 680 55 
Övrig miljö och hälsoskydd (56) 91 812 32 787 148 8 
Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 139 121 33 126 167 24 

Restaurering (58) 5 21 3 22 7 0 
Lantbruk och landsbygd (60) 23 778 42 305 117 48 119 18 081 7 295 
Rennäring m.m. (61) - - - - - - 
Fiske (62) 60 772 30 718 144 1 
Folkhälsa (70) 110 18 36 109 55 15 
Jämställdhet (80) 24 34 3 35 26 5 
Nationella minoriteter (81) 1 0 0 0 1 0 
Mänskliga rättigheter (82) 17 26 1 25 19 5 
Integration (85) 117 149 48 198 116 11 
TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR 
SAMTLIGA ÄRENDESLAG 32 637 83 033 6 849 93 416 29 103 7 756 

varav Vattenmyndighetens 
ärenden 11 71 7 56 36 7 

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 47 115 0 111 51 1 

1) Under 2019 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 
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gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, 
vallodling, minskat kväveläckage samt skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej.  

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2019 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2019  

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

• Ärenden som kom in 2018 registreras i diariet först 2019. En viss förskjutning kring 
årsskiftet måste accepteras med hänsyn till helgdagar och ledigheter kring dessa. 

• Ett ärende som kommit in och klassificerats inom en viss verksamhet visar sig under 
handläggningen höra bättre hemma inom ett annat område, vilket medför att 
verksamhetskoden ändras. Ärendet kan då flyttas i tabellen och en differens 
uppkommer. 

• Ett ärende som kommit in kan under handläggningen visa sig behöva splittras till två 
ärenden. Datum för när handlingen kommit in är då det ursprungliga datumet som kan 
vara verksamhetsåret innan. 

Nedan kommenteras verksamheter med större förändringar i ärendeflödet. 

Övrig förvaltning (20–21) 
Inom ärendegruppen har antalet upprättade ärenden om godkännande av personal i 
bevakningsföretag 2019 ökat med 500 jämfört med 2018. En orsak är en försäljning av ett 
stort bevakningsbolag vilket innebar att personalen behövde söka nya godkännanden.  

Antalet upprättade ärenden har också ökat för godkännande av personal i 
delgivningsföretag. En förklaring är en ökad efterfrågan på delgivningsmän.  

Trafikföreskrifter m.m. (25) 
Inom ärendegruppen har nya arbetssätt införts nationellt. I och med dessa rutiner har våra 
registreringsrutiner ändrats vilket lett till ökningen i antal upprättade ärenden. 

Energi och klimat (42) 
Antalet inkomna ärenden minskar huvudsakligen på grund av färre ansökningar inom 
Klimatklivet. Ytterligare en orsak till att inkomna ärenden minskar är att en stor del av 
tidigare ansökningar inom Klimatklivet var icke-publika laddstationer. Från 2019 har dessa 
åtgärder uteslutits ur Klimatklivet. 
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Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden (51) 
Ökningen av antalet äldre ärenden beror på flera saker, varav två kan lyftas som särskilt 
viktiga. Den första är att den minskade tilldelningen av medel för intrång har inneburit att 
färre markägare kunnat ersättas samt att flera beslut skjutits framåt i tid. Den andra beror på 
en kraftig ökning av granbarkborrar vilket har bidragit till en ökad dialog med markägare 
samt inventering och bedömningar av skadesituationen i de planerade reservatsområdena.  

Vattenverksamhet (53) 
Ökningen av inkomna ärenden i förhållande till 2018 avser främst prövningsärenden. 
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Tabell G – Handläggningstider 

VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2017–
2019 

Utfall  
(%) 

2019 

Utfall  
(%) 

2018 

Utfall 
(%) 

2017 

Medel- 
antal 
dagar 
2019 

Medel- 
antal 
dagar 
2018 

Medel- 
antal 
dagar 
201710) 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 45 99 97 96 12 13 15 

204 Begravningsfrågor1) 45 98 99 98 8 7 7 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1, 9) 180 - 100 59 - 44 205 

282 Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 
4 § djurskyddslagen2) 90 96 99 97 20 13 21 

282 Ansökan om förprövning 
djurstall2) 56 99 100 100 33 35 36 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 98 98 99 19 20 17 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked3) 150 60 90 85 150 105 109 

403 
Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej 
fritidsbostäder3) 

120 66 87 97 
124 84 62 

403 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och bygglagen 180 19 55 55 290 198 216 

505 Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 180 63 93 84 195 152 172 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 42 94 90 94 21 32 24 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens4) 21 99 99 98 7 7 8 

551 
Prövning miljöfarlig verksamhet 
9 kap. Miljöbalken - Ansökan om 
tillstånd (konc)2, 5) 

180 69 56 45 
190 212 299 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 75 67 66 71 165 118 127 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 40 93 94 94 28 23 20 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 30 96 93 99 20 19 8 

602 
Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 

7) 
     

   

  Företagsstöd 180 26 7 2 283 433 454 

  Projektstöd 180 54 46 22 272 385 368 

  Miljöinvesteringar 180 48 23 19 307 446 367 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden6, 7)         

  Företagsstöd 180 21 87 3 192 191 448 

  Projektstöd9) 180 - - - - - - 

602 

Ansökan om utbetalning av stöd 
till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder7, 

8) 

     

   

  Företagsstöd 120 99 96 85 41 53 80 

  Projektstöd 120 82 44 59 74 132 105 

  Miljöinvesteringar 120 72 54 69 101 114 102 

622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden7, 8)         

  Företagsstöd 120 55 16 - 124 227 - 

  Projektstöd9) 120 - - - - - - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 30 91 93 86 16 18 21 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

122 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 40 73 91 98 33 22 14 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Målet är satt från komplett ansökan. 
3) Uppdrag 3.39 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2019.  
4) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
5) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
6) 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. 
7) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från Jordbruksverkets 
uppföljningsverktyg BLIS. 
8) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till 
beslut. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av 
ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade inom 4 månader.  
9) Ärendegrupper med färre än 10 beslutade ärenden redovisas inte i tabellen. Under 2019 beslutades i 8 ärenden om 
auktorisation av bevakningsföretag (VÄS 212), varav 100% nådde målet. Under 2019 beslutades i ett ärende om 
ansökan om projektstöd från Fiskerifonden (622). Under 2019 beslutades i 3 ärenden om ansökan om utbetalning av 
projektstöd från Fiskerifonden.  
10) Medelantal dagar för år 2017 är hämtade under år 2020 vilket kan göra att det skiljer sig från det underlag som togs 
fram år 2017.  

 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket 

Kommentar till Tabell G – Handläggningstider 

Länsstyrelsen når målet om 90 procents måluppfyllelse inom 11 av de 25 ärendeslag som 
har ett utfall 2019. Nedan kommenteras de ärendeslag där måluppfyllelse är lägre än 75 
procent.  

403 Överklagande av lov, förhandsbesked 
Vi har under en längre tid prioriterat att minska ärendebalansen avseende äldre ärenden och 
därför har vi inte haft möjlighet att nå handläggningstidsmålet.  

403 Överklagande av bygglov för bostäder, dock ej 
Vi har under en längre tid prioriterat att minska ärendebalansen avseende äldre ärenden och 
därför har vi inte haft möjlighet att nå handläggningstidsmålet.  

403 Överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen 
Vi har på grund av ökade ärendebalanser inom lov, förhandsbesked och bygglov för 
bostäder prioriterat dessa istället för övriga ärenden inom plan- och bygglagen. 

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken m.fl. författn 
Under senaste två åren har inströmning av ärenden ökat med cirka 20 procent. När balansen 
under 2018 ökade och dessa ärenden avgjordes under 2019 var det en del äldre ärenden som 
avgjordes vilket ger utslag i handläggningstid. 
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551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. Miljöbalken - Ansökan om tillstånd  
Trenden från 2017 är positiv men eftersom antalet ärenden inom ärendegruppen är relativt 
få har varje ärende ett stort genomslag på utfallet och möjligheten att nå 
handläggningstidsmålet.  

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
Med anledning av den låga måluppfyllnaden har vi under senare delen av året genomfört en 
processkartläggning och tagit fram en åtgärdslista. En åtgärdsplan kommer att genomföras 
2020. 

623 Ansökan om förordnande som fisketillsynsman  
På grund av förseningar i instruktioner från Havs- och Vattenmyndigheten och ett nytt 
arbetssätt har handläggningstiden blivit längre.  
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Tabell H – Styckkostnader* 

VÄS 
Styck-

kostnad 
2019(1) 

Styck-
kostnad 
2018(1) 

Styck-
kostnad 
2017(1) 

Kostnad 
inkl. OH 
2019(1) 

Kostnad 
inkl. OH 
2018(1) 

Kostnad 
inkl. OH 
2017(1) 

Antal 
ärenden 
2019(2) 

Antal 
ärenden 
2018(2) 

Antal 
ärenden 
2017(2) 

206 Stiftelser 1,10 0,85 0,83 5 976 4 930 4 143 5 426 5 813 5 016 
212 Bevakningsföretag 0,23 0,33 0,46 1 249 1 217 1 868 5 435 3 711 4 035 
214 Delgivning, viten, 
diverse förordnanden 1,18 1,12 1,23 2 177 1 853 2 043 1 852 1 654 1 658 

218 Jakt och viltvård 6,55 7,61 7,31 6 563 6 495 6 751 1 002 854 923 
282 Djurskydd 6,08 4,95 4,18 36 508 30 638 26 249 6 004 6 194 6 283 
403 Överklagande av 
kommuns beslut enligt 
plan- och bygglagen 

8,38 8,29 7,78 10 518 10 099 9 869 1 255 1 218 1 268 

407 Fastighetsbildning 
och frågor kring 
markanvändning 

0,86 1,12 2,18 1 789 2 329 1 401 2 070 2 079 642 

431 Fornminnen 3,53 4,26 3,18 5 771 7 208 6 191 1 636 1 691 1 945 
555 Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet 8,59 9,55 7,74 12 835 12 556 9 370 1 494 1 315 1 211 

 
*) Urvalet av styckkostnader i tabellen baserar sig på ärendeslag som finns i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem 
Platina och innehåller ärendeslag med fler än 1 000 ärenden. 
1) Uttryckt i tkr. 
2) Avser antalet beslutade ärenden. 

 

Kommentar till Tabell H – Styckkostnader 2017–2019 för ärendeslag 
med stort antal ärenden år 2019 

Länsstyrelsen redovisar styckkostnader för ärendegrupper som innehåller fler än 1 000 
beslutade ärenden.  

Nedan kommenteras ärendegrupper med större förändringar i styckkostnader mellan 2019 
och föregående år. 

Stiftelser (206) 
Den ökade kostnaden beror till största del på att andelen ärenden som är bristfälliga när de 
kommer in ökar. Det innebär ytterligare arbete på respektive ärenden då det måste 
kompletteras. En del av ökningen har också sin förklaring i att verksamheten kontinuerligt 
förstärks med ny personal som har en upplärningsperiod.  
 

Bevakningsföretag (212) 
Den personal som för några år sedan rekryterades för arbetsuppgifterna börjar nu bli 
erfaren. Även nya arbetssätt och digitalisering av vissa processer har minskat kostnaden per 
ärende. 
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Jakt och viltvård (218) 
Antalet överklagade ärenden totalt har ökat med 76 procent och antalet skyddsjaktsärenden 
med 19 procent sedan 2018. Dessa ärendekategorier är förhållandevis enkla och går 
snabbare att handlägga. 
 

Djurskydd (282) 
Den ökade styckkostnaden 2019 beror främst på att vi har deltagit i olika nationella 
arbetsgrupper framför allt inom förprövning av djurstallar som syftar till att utveckla 
verksamheten, vilket gör att kostnaderna har ökat jämfört med tidigare år. Vi hade också en 
hög beslutstakt under 2018 som gjorde att styckkostnaden för 2018 blev lägre än vanligt 
inom samma verksamhet. 
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Övriga återrapporteringskrav 
Avsnittet innehåller övriga återrapporteringskrav enligt förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

  

Avgiftsbelagd verksamhet, enligt 3 kap. 2 § 
Belopp angivna i tkr 
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År 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Offentligrättslig verksamhet                       
Djur och lantbruk (avgift för 
extra kontroller m.m.) -4 272 2 204 2 259 -55 2 350 2 237 2 450 2 241 -100 -4 -4 331 

Registreringsavgift för 
jaktområden 0 1 024 1 024 0 950 826 950 826 0 0 0 

Delgivning 369 349 80 269 325 373 150 389 175 -16 622 
Övrig offentligrättslig 
verksamhet -825 1 585 907 679 1 620 1 501 1 370 1 449 250 52 -95 

Uppdragsverksamhet                       
Resurssamordning 2 461 274 086 259 804 14 282 260 000 280 626 260 000 283 835 0 -3 209 13 534 
Fjällförvaltning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Övrig uppdragsverksamhet -1 255 40 949 39 132 1 817 17 000 27 410 21 500 28 795 -4 500 -1 384 -822 
Summa totalt -3 522 320 196 303 206 16 991 282 245 312 973 286 420 317 534 -4 175 -4 562 8 907 
 - fördelat på                       
Summa offentligrättsligt -4 728 5 162 4 270 892 5 245 4 936 4 920 4 905 325 32 -3 804 
Summa uppdragsverksamhet 1 206 315 035 298 936 16 099 277 000 308 036 281 500 312 630 -4 500 -4 593 12 711 

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

 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 

Huvuddelen av avgifterna avser länsstyrelsernas resurssamordning inom IT-verksamhet. 
Under 2018 ökade antalet IT-konton för länsstyrelserna på grund av ökad 
personaltillsättning, vilket medförde att IT-avdelningens intäkter ökade. Under 2019 har 
avgiften för IT-kontona justerats, vilket medför ett underskott för året på 3,3 mnkr för IT-
avdelningen.   

Det ackumulerade resultatet för verksamheten Djur och lantbruk uppgår till -4,3 mnkr och 
merparten av underskottet har uppstått tidigare år. Anledningen är dels att en relativt stor 
andel av djurägarna har ingen eller låg betalningsförmåga vilket genererar kundförluster och 
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att det vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket 
tillåter bara debitering motsvarande en person. Dessa extra personalkostnader redovisas 
numer på förvaltningsanslaget, men underskottet kvarstår. 

 

Kompetensförsörjning, enligt 3 kap. 3 § 
3 § Myndigheten ska 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. 

Process och strategi 

Länsstyrelsens många och skiftande uppdrag ställer krav på både djup och bred kompetens. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt och systematiskt med 
kompetensförsörjning. 

Kompetensförsörjning tar sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, utmaningar och mål 
och ska säkerställa att chefer och medarbetare utvecklas och arbetar på ett sätt som gör att 
vi löser vårt uppdrag. Det innebär bland annat att chefer regelbundet i samband med 
verksamhetsplaneringen ser över kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt. 
Åldersstruktur, sårbara kompetensområden, förändringar i uppdraget och behov av att jobba 
proaktivt med omställning är exempel på återkommande frågor.  

Vi använder en gemensam struktur för medarbetarsamtal som säkerställer att vi använder 
och utvecklar kompetensen på individnivå. Arbetssättet bidrar till att kopplingen mellan 
verksamhetens strategiska kompetensförsörjningsbehov och 
kompetensutvecklingsaktiviteter på individnivå blir tydligare. 

Vi utgår från vår strategi för aktiviteter och kommunikation för att vara och uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare och därmed kunna konkurrera om kompetensen. Två exempel är att 
vi har infört nytt restidsavtal och nya riktlinjer för distansarbete.  

Kompetensbaserad rekrytering och introduktion 

Vi använder en kompetensbaserad metod vid rekrytering. Syftet är att utifrån en analys av 
arbetsuppgifterna och deras kompetenskrav rekrytera rätt kompetens och säkerställa att vi 
inte påverkas av ovidkommande fakta. 

De senaste åren har antalet nyanställda varit fler än antalet avgångna, vi har alltså ökat i 
antal och det beror till stor del på att vi har fått flera nya uppdrag. Under 2018 övertog vi till 
exempel uppdraget om omhändertagande av djur samt tillsyn av hund och katt från Polisen.  
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År Nyanställda 
tillsvidare   

Avgångna 
tillsvidare  

2019 13,4 % 10,0 % 

2018 18,7 % 10,3 % 

2017 15,1 % 12,5 % 
 

Vi har introduktionsutbildningar för nyanställda för att säkra allas baskompetens. 
Utbildningen innehåller förvaltningskunskap, Länsstyrelsens verksamhet och 
förutsättningar, värdegrund och statstjänstepersonrollen, mänskliga rättigheter samt 
medarbetarskap, kommunikation och säkerhet.  

Ledarskapsutveckling 

Vi har tagit fram och genomför ledarskapsprogram som sträcker sig över 1,5 år för 10–15 
chefer och potentiella chefer. Vi har genomfört och genomför ledningsgruppsutveckling på 
olika nivåer. Vi samarbetar med andra länsstyrelser på olika sätt, bland annat arrangerar vi 
tillsammans ett nationellt ledarprogram där några chefer deltar årligen. Vi genomför också 
ett mentorsprogram tillsammans med andra offentliga aktörer i länet där några chefer 
årligen får möjlighet att utveckla sitt ledarskap. För att öka förmågan att hantera olika behov 
i verksamheten införs fler integrerade tjänster, vilket innebär att en medarbetare jobbar åt 
olika verksamheter internt utifrån till exempel säsongsbehov. 

Resultatbedömning 

Sammantaget bedömer vi att åtgärderna har bidragit till att vi har kompetens att fullgöra 
våra uppgifter eftersom vi generellt klarar våra uppdrag. Förändringstakten i samhället är 
hög samtidigt som konkurrensen om viss kompetens har ökat och det gör att läget inte kan 
bedömas som utmärkt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Sjukfrånvaro, enligt 7 kap. 3 § 
Kön Ålder 2019 2018 

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 8,2 - - 13,9 2,2 % - 

30–49 193,3 3,3 % 60,8 % 182,9 2,3 % 36,8 % 

 50≥ 132,2 3,3 % 62,6 % 125,7 3,1 % 57,7 % 

Alla 333,8 3,3 % 61,3 % 322,5 2,6 % 47,8 % 

Kvinnor  ≤29 34,9 7,8 % 58,1 % 38,4 4,0 % 46,7 % 

30–49 290,9 4,8 % 59,4 % 288,7 4,8 % 65,1 % 

50≥ 200,6 6,5 % 70,5 % 188,8 6,5 % 73,7 % 

Alla 526,4 5,7 % 64,1 % 515,9 5,4 % 68,4 % 

Samtliga  ≤29 43,2 6,6 % 57,2 % 52,4 3,6 % 40,2 % 

30–49 484,2 4,2 % 59,8 % 471,6 3,8 % 60,1 % 

50≥ 332,8 5,2 % 68,6 % 314,5 5,2 % 69,9 % 

Summa 860,1 4,7 % 63,4 % 838,4 4,3 % 64,2 % 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.  

Statistiken visar ett trendbrott, där sjukfrånvaron för män har ökat samtidigt som kvinnors 
sjukfrånvaro har stabiliserats förutom i kategorin under 29 år där den har ökat rejält.  

Sjukfrånvaron för män är 0,7 procentenheter högre än 2018 sett till totalen. Ökningen återfinns i 
åldrarna 30 år och uppåt. Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,3 procentenheter högre än 2018 sett 
till totalen. Ökningen återfinns i gruppen kvinnor 29 år och yngre, där den ökat med hela 3,8 
procentenheter. I övriga ålderskategorier har det varken skett någon ökning eller minskning.  

Andelen långtidssjuka i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 0,8 procentenheter lägre än 
föregående år och ligger nu på 63,4 procent. Fördelningen mellan män och kvinnor visar en 
minskning för kvinnor med 4,4 procentenheter samtidigt som långtidssjukfrånvaron för män 
visar en ökning med 13,5 procentenheter. Minskningen för kvinnor återfinns i åldrarna 30 år 
och uppåt. Däremot ökar långtidssjukfrånvaron för kvinnor 29 år och yngre. Ökningen för män 
återfinns i alla ålderskategorier. Underlaget för män 29 år och yngre är för lågt för att statistiken 
ska kunna redovisas.  

Trots flera satsningar på arbetsmiljön både övergripande och lokalt i verksamheterna så har 
sjukfrånvaron totalt sett ökat, även om ökningen är liten. I sjukfrånvaromåttet ingår även 
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sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad och sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan olika 
verksamheter.  
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Information av väsentlig betydelse  
Avsnittet innehåller information som Länsstyrelsen bedömer är av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.  

Regional fysisk planering 
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att regional fysisk planering införs även i Västra 
Götaland på samma sätt som i Stockholm och Skåne, enligt de nya bestämmelserna i plan- 
och bygglagen från och med 2019. Skälen och behoven är desamma här som där. 
Avsaknaden av regional planering påverkar inte minst en hållbar bostadsförsörjning 
negativt och hämmar utvecklingen för mer hållbara transporter. I detta sammanhang bör 
regeringen också beakta att delar av Hallands län ingår i regional samverkan med 
kommunalförbunden för Göteborgsregionen och Boråsregionen. 

Strandskydd 
Vi har i vårt län unika strandområden både ur naturvärdessynpunkt och för friluftslivet. Vårt 
län har gräns mot Västerhavet genom Bohuskusten och de största sjöarna Vänern och 
Vättern. Strandskyddet har bevarat dessa strandområden från exploatering och värnat de 
höga allemansrättsliga värdena. Samtidigt har vi glesbygd, småvatten och tätortsutveckling, 
där strandskyddet genom lagens nuvarande utformning ibland fungerar överdrivet 
begränsande. 

När vi träffar kommunledningarna är det oftast synen på Länsstyrelsens hantering av 
strandskyddet som de är upprörda över, men egentligen handlar det ju om lagstiftningens 
stelbenthet. Vi ser fram emot att strandskyddet nu ses över och att vi förhoppningsvis hittar 
en väl avvägd balans mellan skyddsbehov och utveckling.  

Skydd av tätortsnära natur 
Tillsammans med de andra storstadslänen har vi ett särskilt regeringsuppdrag 
(M2002/2284/Na) att skydda tätortsnära natur, mot bakgrund av storstadsregionernas stora 
befolkning, kraftiga befolkningstillväxt och rekreationsbehovet. Studier av folkhälsa och 
psykologisk hälsa visar entydigt att uppväxt nära grönområden skapar bättre livsvillkor. 
Många väljer bostad där det finns goda rekreationsmöjligheter. För alla barn och vissa 
invandrargrupper bidrar närheten till grönområden och skyddad natur till ökad kunskap och 
förståelse om naturen. Det finns därutöver också positiva klimataspekter av grönområden. 

Vi har tillsammans med de storstadsnära kommunerna bildat 28 naturreservat i 
Göteborgsregionen sedan 2003. Vi har många fler på gång. Det pågående 
regeringsuppdraget går mot sitt slut 2020, men vi har fortsatta stora behov av att jobba med 
tätortsnära naturskydd som en nödvändig ingrediens i en hållbar bostadsplanering. 

Naturvårdstillsyn 
Vi har inom ramen för Miljösamverkan Sverige tagit nationellt ansvar för att utveckla 
länsstyrelsernas arbete med ”grön tillsyn”. Den handlar om att skapa regelefterlevnad inom 
strandskydd, biotopskydd, artskydd och annan naturvårdslagstiftning.  Tillsyn är också att 
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bevaka att exploateringar görs med så liten naturvårdsskada som möjligt samt att ge råd och 
vägledning. 

Inom Miljösamverkan Sverige har vi under tre års tid tagit fram handläggarstöd, genomfört 
handläggarträffar och tillsynskampanjer. Tillsynsvägledningen av kommunerna har stärkts 
eftersom kommunerna behöver kompetenta råd från oss. Från att ha varit ett av få län som 
jobbat aktivt med att utveckla naturvårdstillsyn har vi fått med oss de allra flesta, men vi ser 
att detta är ett område som ofta har svårt att få utrymme på länsstyrelserna. Vi vill i det här 
sammanhanget lyfta bekymret att länen arbetar så olika med naturvårdstillsyn, några nästan 
inte alls, samtidigt som vi ser de enorma behoven av att hejda förlusten av biologisk 
mångfald. Inte minst förebyggande tillsyn är ett bra instrument. 

Strategisk styrning 
Länsstyrelsen har arbetat vidare med att utveckla sin strategiska styrning. Avsikten är att 
styrningen inte enbart ska ha tyngdpunkt i vad vi kortsiktigt måste göra, utan också vad vi, 
med utgångspunkt i våra uppdrag, på längre sikt vill åstadkomma i länet. Vi har enats om 
fem strategiska mål som svarar mot de större utmaningar för länet som vi har identifierat. 
De fem cheferna för sakavdelningarna fick processansvaret för var sitt mål och fem andra 
medlemmar i ledningsgruppen blev biträdande processansvariga. Vi har inlett ett arbete 
med att ta fram indikatorer för uppföljning av dessa mål. Utgångspunkten är de indikatorer 
som har tagits fram för kommunernas och regionernas uppföljning av Agenda 2030. De fem 
målen har nu brutits ner i gemensamma delmål som avdelningarna ska koppla sina 
aktiviteter till. Vår avsikt är också att de gemensamma målen ska stärka vårt tvärsektoriella 
arbete och därmed också måluppfyllelsen.  
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Resultaträkning 
Resultaträkning (tkr) 2019 2018 Not 
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag 379 640 360 770 1 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 322 605 333 377 2 
Intäkter av bidrag 277 228 265 076 3 
Finansiella intäkter 207 336 4 
Summa 979 680 959 559  

       

Verksamhetens kostnader      

Kostnader för personal -572 135 -557 948 5 
Kostnader för lokaler -52 864 -51 761  

Övriga driftskostnader -332 769 -311 541 6 
Finansiella kostnader -558 -753 7 
Avskrivningar och nedskrivningar -33 506 -25 197 8 
Summa -991 832 -947 201  

       

Verksamhetsutfall -12 152 12 358  

       
       

Uppbördsverksamhet      

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 37 939 36 504 9 
Skatteintäkter m.m. -6 145 9 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -37 932 -36 649  

Saldo 0 0  

       

Transfereringar      

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 040 10 004 10 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 438 767 307 180 11 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 89 418 35 440 12 
Finansiella intäkter 0 0  

Finansiella kostnader -4 -7  

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 58 445 13 

Lämnade bidrag -498 494 -376 933 14 
Saldo 39 784 -23 870  

       

Årets kapitalförändring 27 632 -11 512 15 
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Balansräkning 
Tillgångar (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utveckling 20 165 23 635   
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 30 382 18 845   
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar - -   
Summa 50 547 42 480 16     
Materiella anläggningstillgångar       
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 684 1 597 17 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 19 979 31 178 17 
Pågående nyanläggningar - -   
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar - -   
Summa 25 663 32 775   
        
Utlåning       
Utlåning - -   
Summa - -   
        
Varulager m.m.       
Varulager och förråd - -   
Pågående arbeten - -   
Fastigheter 1 437 1 573   
Förskott till leverantörer - -   
Summa 1 437 1 573       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 4 553 2 909   
Fordringar hos andra myndigheter 76 130 74 007   
Övriga kortfristiga fordringar 201 063 159 659 18 
Summa 281 747 236 574  

    
Periodavgränsningsposter       
Förutbetalda kostnader 46 092 26 835   
Upplupna bidragsintäkter 64 855 73 029   
Övriga upplupna intäkter 11 848 25 782   
Summa 122 795 125 646 19     
Avräkning med statsverket       
Avräkning med statsverket 99 521 43 389  

Summa 99 521 43 389 20     
Kassa och bank       
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 90 507 90 963   
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 18 149 35 020 21 
Kassa och bank 1 483 1 698   
Summa 110 139 127 681  

    
Summa tillgångar 691 850 610 118  
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Kapital och skulder (tkr) 2019 2018 Not 
Myndighetskapital      

Statskapital 29 658 7 241  

Donationskapital - -  

Balanserad kapitalförändring 183 614 193 995  

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 27 632 -11 512  

Summa 240 904 189 724 22 
       

Fonder      

Fonder 4 879 4 937  

Summa 4 879 4 937 13 
       

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 141 153 23 
Övriga avsättningar 7 283 8 452 24 

Summa 7 424 8 606  
    
Skulder m.m.      

Lån i Riksgäldskontoret 47 145 56 771 25 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret - - 26 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 38 047 29 108 27 
Leverantörsskulder 92 815 77 168 28 
Övriga kortfristiga skulder 14 625 14 916 29 
Depositioner 18 144 34 435 30 

Summa 210 776 212 398  

       

Periodavgränsningsposter      

Upplupna kostnader 57 587 53 188  

Oförbrukade bidrag 144 494 110 695  

Övriga förutbetalda intäkter 25 784 30 570  

Summa 227 866 194 454 31 
       

Summa kapital och skulder 691 850 610 118  
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Anslagsredovisning 
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NOT 

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

7 001 382 991 2 000 0 391 992 -386 527 5 466 32 

                 

Utgiftsområde 19                

Regional tillväxt                

19 01 001 012 Regionala 
tillväxtåtgärder Västra 
Götalands län 

-60 3 480 0 0 3 420 -3 423 -2 33 

                 

Summa 6 942 386 471 2 000 0 395 413 -389 949 5 463  

 

Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomsttitel Beräknat 

belopp Inkomster NOT 

        
2391 006 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 
rationalisering 

2 0   

2511 008 Expeditions- och ansökningsavgifter 3 800 3 858   
2537 108 Miljöskyddsavgift Täktavgift 24 000 26 336   
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter varav; 2 700 2 612   
2552 106 Stiftelser, tillsynsavgift 0 864   
2552 206 Stiftelser, registerhållningsavgift 0 1 033   
2552 306 Avgifter enligt avfallsförordningen 0 708   
2552 406 Övriga avgifter vid länsstyrelserna 0 6,9   
2714 106 Sanktionsavgifter 1 500 4 792   
2811 196 Övriga inkomster 150 340   
9455 116 Lotteriavgifter 200 -6   
        
Summa 32 352 37 932 9 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN ÅRSREDOVISNING 2019 
 

137 

Kommentarer till anslagsredovisningen avseende redovisning mot 
inkomsttitel 

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgift avviker väsentlig utifrån budget. Under året har 
Arbetsmiljöverket utdömt både fler och högre förelägganden jämfört med tidigare år. 

 

Redovisning av beställningsförmyndiganden 
 

Anslagsbenämning Tilldelat 
bemyndigande 

Ingående 
åtagande 

2019 

Utestående 
åtaganden 

2019 

Utestående 
åtagande 

2020 

Utestående 
åtagande 

2021 

Utestående 
åtagande 

2022 

Utestående 
åtagande 

2023 
Not 

19 01 001 012                 
Regionala tillväxtåtgärder 
Västra Götalands län 6 000 4 751 4 086 2 841 1 245 0 0 33 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Allmänt  
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i 
resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket i excel. Det innebär att talen innehåller decimaler, 
vilket ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret 
avslutas, är den 5 januari 2020.   

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 
1 710 timmar. Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

- ”Vid redovisningen av de uppgifter som avses i 2 § 1–3 förordningen med 
länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa bestämmelserna 3 kap. 1 § andra 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att 
resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller 
volym och kostnader. 

- Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § 
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och 
årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar 
från Länsstyrelsen i Örebro län.” 

Vanligtvis tillämpar Länsstyrelsen 3 års avskrivningstid på IT-investeringar. Avvikelser har 
skett för sex anläggningstillgångar som skrivs av under 5 år på grund av sin storlek samt 
leverantörens supportåtagande. Fyra av dessa anläggningar har även delvist finansierats 
genom bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med totalt 18 mnkr. 
Denna del av anläggningarna har inte lånefinansierats och redovisas istället under 
statskapitalet. 
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Indikatorer 
Länsstyrelsen har valt att inte ta fram specifika resultatindikatorer för 
regleringsbrevsuppdrag. Orsaken är att vi inte tycker att det rimligt att lägga tid och resurser 
på att identifiera och följa indikatorer till uppdrag som kan förändras från år till år, och som 
därmed kan göra indikatorerna irrelevanta.  

Det finns fler områden i resultatredovisningen som Länsstyrelsen inte redovisar indikatorer 
för. Skälen till det är bland annat: 

• svårigheter inom vissa områden att definiera relevanta indikatorer som påvisar eller 
indikerar en resultatutveckling utifrån uppdraget 

• att tid och/eller kostnad för att ta fram underlaget till resultatindikatorn är för stor, eller 
• att länsstyrelserna i vissa fall kan behöva samordna sig och komma överens om vilka 

indikatorer som bör följas över tid. 
 

Bedömning av resultat - definitioner av kryssalternativ 
Vid bedömning av verksamhetens resultat ombeds ansvarig att förtydliga bedömningen i 
form av att fylla i ett av fyra kryssalternativ; otillfredsställande, utvecklingsbehov, gott eller 
utmärkt.  

Förslag på definitioner för varje kryssalternativ har lämnats av länsstyrelsernas nationella 
årsredovisningsmall-grupp i anvisningarna för årsredovisningsarbetet. Vi har i allt 
väsentligt valt att använda sig av definitionerna som mall-gruppen har lämnat. Dessa har 
Länsstyrelsen informerat om på informationsträffar som hållits på myndigheten och de har 
också tillgängliggjorts på vår interna webb. Definitionerna som använts är: 

Kryssalternativ Definition 

Otillfredsställande Arbetet har utförts men har inte lett till något resultat 

Utvecklingsbehov Arbetet har utförts men har inte genererat planerade eller önskade resultat 

Gott Arbetet har utförts och har i allt väsentligt fått önskade resultat. Vissa mindre 
avvikelser kan förekomma 

Utmärkt Arbetet har utförts och önskade resultat har nåtts. 

 

Styckkostnader 
Enligt 3 kap. 1 § FÅB ska styckkostnader för handläggning av ärenden inom ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden redovisas. Myndigheten bedömer enligt ESV: s 
föreskrifter till bestämmelsen självständigt vad som avses med ett stort antal ärenden. 
Länsstyrelsens bedömning är att 1 000 antal ärenden ska betraktas som ett stort antal.  

Enligt ESV: s allmänna råd till bestämmelsen i 3 kap. 1 § bör de ärendeslag som redovisas 
vara väsentliga att redovisa samt utgöra verksamhetens prestationer. Styckkostnaderna per 
ärendeslag bör beräknas som totala verksamhetskostnader, inklusive andel av gemensamma 
kostnader men exklusive transfereringar. Länsstyrelsens beräkning av styckkostnader (som 
återfinns i Tabell H) beräknas enligt följande: 
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- Totala verksamhetskostnader (S-kod 4–6999) inklusive overhead (konto 9800) men 
exklusive transfereringar för respektive ärendeslag på 3-ställig VÄS-nivå under 
angiven period dividerat med antalet beslutade ärenden inom respektive ärendeslag 
på 3-ställig VÄS-nivå under angiven period.  

 

Länsstyrelsen har följande kommentarer om den valda beräkningsmetoden: 

- Att beslutade ärenden utgör nämnaren i beräkningarna beror på att detta begrepp 
bäst motsvarar begreppet prestation. 

- Det kan finnas undergrupperingar av ärendeslag inom en VÄS-kod på 3-ställig nivå, 
vilket gör att begreppet ärendeslag tolkas extensivt i vissa fall. 

- De kostnader som finns redovisade under respektive VÄS-kod på 3-ställig nivå 
avser inte enbart kostnader för beslutade ärenden, utan även för till exempel 
inkomna (ännu ej beslutade ärenden) vilket får styckkostnaden för beslutade 
ärenden att skenbart bli något högre än vad den de facto borde vara.  

- Det finns ingen automatisk systemkoppling mellan vilken VÄS-kod ett ärende 
redovisas under och till vilken VÄS-kod en kostnad hänförs. Detta leder till att 
fullständig korrelation inte nödvändigtvis föreligger. 

- Vad som utgör ett stort antal avgörs enbart utifrån 2019 års ärendemängd. Det 
innebär att ett ärendeslag som tidigare år har uppfyllt kriterierna för vad som 
bedöms vara ett stort antal riskerar att inte beräknas och vice versa. 

- Kostnader på VÄS-gruppernas egna övergripande koder har inte fördelats till 
respektive ärendeslag inom gruppen, eftersom det i många fall registreras ärenden 
på de övergripande koderna. 

- I beräkningarna inkluderas endast uppgifter om ärendeantal som finns att tillgå i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

- Länsstyrelsen gör bedömningen att den valda beräkningsmetoden trots ovanstående 
är tillräckligt tillförlitlig att dra slutsatser från. 

Tabell G i tidigare årsredovisningar 

Tidigare årsredovisningar har innehållit statistik om överklagande ärende (tidigare Tabell 
G). Efter analys har det framkommit att kvaliteten på denna data är bristfällig. Därför har 
statistiken exkluderats i årets årsredovisning i väntan på att nya rapporter tas fram i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Periodavgränsningsposter 

Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Ett belopp motsvarande 7 tkr som skulle 
bokförts 2020 kom med 2019 på grund av ordermatchning skett i Länsstyrelsens e-
handelssystem genom direktkontering. En översyn kommer ske inför 2020 tillsammans med 
Statens Servicecenter, hur detta ska hanteras kommande år. Alla andra fakturor som erhålls 
efter brytdagen redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för 
periodavgränsningsposter har fastställts till 20 tkr.  
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Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror m.m. för att kostnaden 
ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till 20 tkr. Skulder till personalen i form 
av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras halvårsvis med 
värdeförändring till följd av ändrade löner m.m. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas 
som upplupna bidragsintäkter. 

Anläggningstillgångar  

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

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. Under 2019 har översyn av 
tillämpade avskrivningstider gjorts utifrån ESV:s handledning 2016:49 Att redovisa 
materiella anläggningstillgångar. För att på ett bättre sätt avspegla kostnaderna mot den 
faktiska förbrukningen är avskrivningstiden förlängd när det gäller maskiner och andra 
fordon. Tillämpning sker på nyanskaffningar från den 1 september 2019. Korrigering av 
avskrivningsplan avseende tidigare anskaffade tillgångar bedöms inte som meningsfullt. 

 

 Avskrivningsplan 

Immateriella anläggningstillgångar 3 år 

  

Materiella anläggningstillgångar  

- Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 7 år 

- Maskiner, inventarier m.m.  

Maskiner 5 år 

IT-teknisk utrustning 3 år 

Leasingavtal 3 år 

Bilar och transportmedel 5 år 

Konst Ingen avskrivning 

Övriga inventarier Ingen avskrivning 
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- Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och 
inplacering i anläggningsgrupp 

 

Jordfonden 

Jordfondens fastigheter värderas till inköpspris, med justering för gjorda åtgärder. 

Lånefordringar 

Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut. 

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 84 procent, vilket motsvarar det 
erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar. 

Stora genomslag i den finansiella redovisningen 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Länsstyrelsernas IT-avdelning som tillhör Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans 
med Länsstyrelsen i Uppsala ett pågående projekt som benämns programmet för kontinuitet 
och resiliens (PKR) och som finansieras med bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB). Projektet omsätter drygt 50 mnkr och får stora genomslag i 
Länsstyrelsens finansiella redovisning. Bland annat påverkas bidragsintäkter, 
driftskostnader, investeringar och statskapital. Under 2018 redovisades projektet som ett 
avgiftsfinansierat projekt på ränteflödet (RTA), vilket medförde högre avgiftsintäkter under 
2018, men som inte förekommit 2019. Men genom utredning tillsammans med 
Ekonomistyrningsverket har Länsstyrelsen under 2019 justerat redovisningen till ett 
bidragsfinansierat projekt på statens centralkonto i Riksbanken (SCR). 

Transfereringar 

Övergång till Länsstyrelsen från Riksantikvarieämbetet av bidragsutbetalning gällande 
kulturmiljöåtgärder skedde i januari 2019.  
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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 
(kr) Andra uppdrag 

Landshövding     

Danielsson, Anders 1 533 312 Teracom AB, Jämställdhetsmyndighetens 
insynsråd 

Länsråd/Länsöverdirektör     

Schultze, Lisbeth 1 264 231 

Energimyndighetens Insynsråd, Havs- och 
vattenmyndighetens Insynsråd,  
Nationella expertrådet för klimatanpassning vid 
SMHI 

Insynsråd     

Alm, Ann-Sofie 4 720 - 

Bonnier, Åke 3 000 Pontus Bonnier AB, BonEstate AB 

Fazelian, Aylin 1 500 - 

Hederstedt, Peter 1 500 - 

Johansson, Klas 0 Polisutbildningens utbildningsråd 

Karlsson, Sofia 3 975 Västerhavets vattendelegation, Gunnarstorp 
Lantbruk AB 

Kåberger, Thomas 3 000 Vattenfall AB, Sustainable Energy Angels AB, 
Klimatpolitiska Rådet 

Niklasson, Lars 4 500 Högskolan i Skövde, Science Park Skövde AB 

Trouvé, Johan 4 500 Gullmarsstrands hotell och konferens AB, 
Transportstyrelsen 
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Noter till resultaträkning 
 

Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018 
    01 05 001 Förvaltningsanslag 378 438 359 601 

    19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 1 202 1 169 

    Summa intäkter av anslag 379 640 360 770 

 

Skillnaden mellan summan av intäkter av anslag samt medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen 
beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 enligt 
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. 

 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018 
    Offentligrättsliga avgifter 9 940 10 372 

    Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 308 062 320 768 

    Intäkter av andra ersättningar 4 602 2 237 

          

    Summa 322 605 333 377 

          

    
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
består av:     

    Intäkter uthyrning 1 253 1 444 

    Intäkter utbildning/konferenser 5 184 4 865 

    Intäkter konsultuppdrag 299 540 311 057 

    Intäkter övriga 4 § avgifter 2 085 3 401 

          

    Summa 308 062 320 768 

 

Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. 
Den separata tabellen avser enbart sådan verksamhet som ska ge ett årligt resultat. Övriga 
intäkter av avgifter har inte motsvarande kostnader och uppvisar inte något resultat utan 
ingår bl.a. i anslagsredovisningen, älgvårdsfond och externa medel gentemot andra 
myndigheter.  

Gruppen intäkter av andra ersättningar har utökats utifrån att verksamhet gällande 
omhändertagande av djur övertogs från Polisen den 1 juni 2018 och är anslagsfinansierad. 
Verkställighetskostnader minus ersättning för försålda djur anses utgöra sanktionsavgift och 
redovisas här.  

Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning står för stora delar av Länsstyrelsens 
avgiftsintäkter. Intäkterna för IT-avdelningen uppgick till 265 mnkr under 2019. De 
minskade intäkterna för konsultuppdrag jämfört med 2018 hänförs till Programmet för 
kontinutitet och resiliens (PKR), valet och skogsbrandsbevakning 2018. 
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Not 3 Intäkter av bidrag 2019 2018 
    Bidrag från statliga myndigheter 271 602 260 105 

    varav:     
    Naturvårdsverket 77 138 90 504 
    Länsstyrelsen i Örebro län 63 313 58 217 
    Havs- och vattenmyndigheten 39 353 29 832 
    Länsstyrelsen i Uppsala län 29 736 598 
    Statens jordbruksverk 28 232 39 338 
    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 8 893 9 102 
    Riksantikvarieämbetet 8 107 7 081 
    Statens energimyndighet 2 808 7 877 
    Länsstyrelsen i Jönköpings län 2 150 4 334 
    Arbetsförmedlingen 2 079 3 048 
    Post- och telestyrelsen 1 961 2 082 
    Kammarkollegiet 1 857 1 876 
    Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 225 281 
    Migrationsverket 1 000 966 
    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 690 110 
    Skogsstyrelsen 522 368 
    Socialstyrelsen 361 1 743 
    Länsstyrelsen i Skåne län 351 -20 
    Länsstyrelsen i Stockholms län 349 310 
    Länsstyrelsen i Jämtlands län 267 - 
    Länsstyrelsen i Västmanlands län 138 199 
    Länsstyrelsen i Södermanlands län 97 - 
    Försäkringskassan 93 108 
    Länsstyrelsen i Västernorrlands län 68 - 
    Länsstyrelsen i Kronobergs län 16 107 
    Länsstyrelsen i Hallands län 0 17 
    Länsstyrelsen i Värmlands län - 637 
    Regeringskansliet - 64 
    Länsstyrelsen i Östergötlands län - 10 
    Boverket - -12 
    Affärsverket svenska kraftnät - -25 
    Tillväxtverket -198 98 
    Övriga motparter 995 1 255 
          
    Bidrag från övriga 5 626 4 971 

    varav:     

     Bidrag från EU:s fonder 0 0 

    Summa 277 228 265 076 

 

Minskade intäkter från Naturvårdsverket hänförs till minskade verksamhetskostnader 2019 
inom förorenade områden.   

Havs- och vattenmyndigheten beslutade under pågående år om ytterligare satsningar inom 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) samt inom arbete med fokus på övergödning, vilket 
medför högre bidragsintäkter.  
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Ökade bidragsintäkter från Uppsala beror på ett nytt program som startat med fokus på 
kontinuitet och resiliens. Ursprungliga bidraget kommer från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps 2:4 anslag. 

Statens Jordbruksverks bidragsintäkter minskar till följd av att administrationsersättningen 
för hantering av EU-stöd är reducerade. Under 2018 nyttjade vår myndighet ca 19 mnkr av 
dessa och under 2019 sjönk ersättningen från Statens Jordbruksverk till ca 8 mnkr. 

 

Not 4 Finansiella intäkter 2019 2018 
    Räntekonto i Riksgälden 150 241 

    Övriga finansiella intäkter 58 95 

    Summa 207 336 

 

 

Not 5 Kostnader för personal 2019 2018 

    
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal -384 304 -373 310 

    varav     

    
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 
(uppdragstagare) -2 399 -2 630 

    Övriga kostnader för personal -187 831 -184 638 

    Summa -572 135 -557 948 

 

 

Not 6 Övriga driftskostnader 2019 2018 
    Övriga driftskostnader -332 769 -311 541 

 

Övriga driftkostnader består till stor del av inköp av konsulttjänster. Under 2019 har 
inköpen ökat med 15 mnkr till 107 mnkr. Framförallt är det länsstyrelsernas IT-avdelning 
som haft ökade kostnader, vilket beror på fortsatta svårigheter med att rekrytera egen IT 
personal samt att det finns behov av konsulter med spetskompetens i länsstyrelsernas 
utvecklingsprojekt. Dessutom har ökade inköp av datorer skett under året. 

 

Not 7 Finansiella kostnader 2019 2018 
    Räntekostnader i Riksgälden -282 -462 

    Övriga finansiella kostnader -275 -291 

    Summa -558 -753 
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Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018 
    Avskrivningar och nedskrivningar -33 506 -25 197 

 

En ökning har skett av länsstyrelsernas IT-investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar till följd av att länsstyrelserna deltar i systemutveckling av 
egenutvecklade anläggningstillgångar. 

Not 9 Intäkter av avgifter som 
inte disponeras 

Netto-
utfall 

Netto-
utfall 
fg år 

Budget 
intäkter 

Utfall 
intäkter 

Budget 
kostnader 

Utfall 
kostnader 

Netto-
budget 

Netto-
utfall 

Ackumu-
lerat  
utfall 

    År 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

    
Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål                   

    
2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter -12 161  -11 850  3 800  3 858  0  14 714  3 800  -10 856  -34 867  

    2528 Avgifter vid bergstaten -37  -7  0  0  0  0  0  0  -44  
    2537 Miljöskyddsavgift 6 272  6 252  24 000  26 336  0  17 449  24 000  8 887  21 410  

    
2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter -663  -1 202  2 700  2 612  0  5 312  2 700  -2 700  -4 564  

    varav                   
     - Avgifter enligt stiftelseförordning -912  -1 379    1 897    4 666  0  -2 770  -5 061  

    
 - Avgifter enligt 
avfallsförordningen 250  177    708    636  0  73  499  

     - Övriga avgifter 0  0    7    10  0  -3  -3  
                        

    

Övriga intäkter som inte 
disponeras och inte har bestämt 
ekonomiskt mål 2 527  5 076  1 852  5 126          7 604  

    

2391 Ränteinkomster på 
markförvärv för jordbrukets 
rationalisering 2  0  2  0          2  

    2714 Sanktionsavgifter 2 313  4 770  1 500  4 792          7 084  
    2811 Övriga inkomster 81  161  150  340          242  
    9455 Lotteriavgifter 131  145  200  -6          276  

    
Summa avgifter redovisade mot 
inkomsttitel -4 061  -1 730  32 352  37 932    37 475  30 500  -4 669  -2 857  

 

Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende 
länsstyrelserna. Noten är uppdelad på avgifter med bestämt respektive inte bestämt 
ekonomiskt mål. På de avgifter som har bestämt ekonomiskt mål är lönekostnaderna 
hämtade utifrån redovisning på respektive verksamhetskod med finansiering 
förvaltningsanslag. På de kostnaderna läggs OH på utifrån Tabell B.  

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgift avviker väsentlig utifrån budget. Under året har 
Arbetsmiljöverket utdömt både fler och högre förelägganden jämfört med tidigare år. 
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Not 10 Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 2019 2018 

    01 05 001 000 Förvaltningsanslag 7 819 7 740 

    19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 2 221 2 264 

    Summa 10 040 10 004 

 

 

Not 11 Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 2019 2018 

    Från myndighet     

    Kammarkollegiet 264 235 197 807 

    Naturvårdsverket 72 361 43 617 

    Havs- och vattenmyndigheten 57 993 43 035 

    Riksantikvarieämbetet 18 715 442 

    Socialstyrelsen 17 200 16 829 

    Länsstyrelsen i Örebro län 9 937 5 052 

    Post- och telestyrelsen 207 214 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 40 26 

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 2 - 

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - 27 

    Statens jordbruksverk - 2 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län -1 924 128 

    Summa 438 767 307 180 

 

Erhållna medel från Kammarkollegiet har ökat jämfört med 2018, vilket beror på ökade 
lönegaranti-utbetalningar 2019. Antal personer som erhållit lönegaranti uppgick till 3 533 (3 
706) st. Även erhållna bidrag för transfereringar inom förorenade områden från 
Naturvårdsverket och LOVA-bidragen från Havs- och Vattenmyndigheten ökar jämfört 
2018. 

 

Not 12 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2019 2018 

          

    Lönegaranti konkurser 72 534 41 159 

    Lönegaranti rekonstruktioner 16 610 -6 287 

    Bygdemedel 478 444 

    Västra Götalandsregionen 112 283 

    Gullspångsälvens vattenråd - -50 

    Älgvårdsfonden -315 -109 

    Summa 89 418 35 440 

 

Medlen finansierar i huvudsak lönegaranti. Saldot för lönegaranti konkurser och 
lönegarantirekonstruktioner består av utbetalningar, utdelningar, avskrivningar samt 
värdereglering av fordran till 16 %. 
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Not 13 Avsättning till/upplösning av fonder mm för 
transfereringsändamål 2019 2018 

    Ingående balans 4 937 5 382 

    Årets förändring -58 -445 

    Utgående balans 4 879 4 937 

          

    Uppdelat på:     

    Älgvårdsfonden     

    Ingående balans 3 307 3 654 

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -315 -109 

    Lämnade bidrag -71 -238 

    Utgående balans 2 920 3 307 

          

    Bygdemedel     

    Ingående balans 1 630 1 728 

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 478 444 

    Finansiella kostnader -4 -7 

    Lämnade bidrag -145 -535 

    Utgående balans 1 959 1 630 

 

 

Not 14 Lämnade bidrag 2019 2018 
          

    Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -154 054 -102 591 

    Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -344 440 -274 342 

    Summa Lämnade bidrag -498 494 -376 933 

          

    inom verksamhetsområden     

    Lönegaranti -313 594 -256 604 

    Efterbehandling av förorenade områden -65 847 -29 546 

    Miljömål -31 019 -23 393 

    Kalkning av försurade vatten -19 893 -24 292 

    Frågor inom mänskliga rättigheter -17 225 -16 854 

    Byggnadsvård -14 517 - 

    Regional projektverksamhet -10 040 -10 004 

    Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -9 905 -2 474 

    Jämställdhetsfrågor -9 270 -4 397 

    Fornminnes- och kulturlandskapsvård -3 102 -442 

    Fiskevård och fritidsfiske -2 341 -3 403 

    Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -1 081 - 

    Jakt och viltvård -1 080 -1 247 

    Stöd till fisket -500 -591 

    Kommunikationsplanering -207 -214 

    Främjande insatser inom folkhälsoområdet -150 - 
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Not 14 Lämnade bidrag 2019 2018 

    
Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna arvsfonden 
m.m. -145 -535 

    Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och kulturreservat) -127 0 

    Förvaltning och skötsel av skyddade områden -125 -108 

    Utveckling av jordbruksnäringen och landsbygden -112 -285 

    Klimatanpassning -102 -27 

    Energi- och klimatstrategiskt arbete -60 -300 

    Allmänt och övergripande inom mänskliga rättigheter -15 - 

    Fornminnen -15 - 

    Planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken - -1 125 

    Biologisk återställning i kalkade vatten - -16 

    Miljöövervakning - -2 

    Utredningar om allmänt fiskeintresse - 0 

    Havsmiljöförvaltning och havsplanering 57 -945 

    Integrationsfrågor 1 922 -128 

    Summa Lämnade bidrag -498 494 -376 933 

          

    varav finansiering genom EU-fonder - - 

 

Lämnade bidrag ökar inom verksamhetsområdet lönegaranti. Totalt har 3 533 (3 706) 
personer fått lönegarantiersättning under 2019, vilket är färre än 2018. Även antalet företag 
som gått i konkurs har minskat från 311 till 277, medan rekonstruktionerna har ökat från 21 
till 35. Anledningen till att de lämnade lönegarantibidragen ökar beror på att ersättningen 
per person i snitt ökat jämfört med 2018. 

Lämnade bidrag för förorenade områden har ökat jämfört med 2018 vilket beror på när 
rekvisitionerna från mottagarna sker till Länsstyrelsen. 

Från januari 2019 har Länsstyrelsen övertagit bidragsutbetalningar inom 
kulturmiljöområdet från Riksantikvarieämbetet. Bidrag till byggnadsvård är därmed nytt för 
Länsstyrelsen och uppgår till ca 15 mnkr 2019. 

Tidigare lämnade bidrag för integrationsfrågor har återbetalats till Länsstyrelsen. På dessa 
medel fattar Länsstyrelsen nya beslut om bidragsutbetalning. I år har återbetalningarna varit 
större än utbetalningarna. 
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Not 15 Årets kapitalförändring 2019 2018 
    Verksamhetsutfall     

    Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -4 562 17 051 

    Avslutade externa medel RTA -3 461 -3 904 

    Avsl externa medel och anläggningar SCR -4 487 -1 056 

    Semesterlöne- och löneskuld 627 1 071 

    
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som 
finansieras av anslag 

-269 -803 

    Summa verksamhetsutfall -12 152 12 358 

          

    Uppbörd     

      0 0 

          

    Transfereringar     

    Lönegaranti konkurser 33 451 10 057 

    Lönegaranti rekonstruktioner 6 334 -33 927 

    Summa Transfereringar 39 784 -23 870 

          

    Summa årets kapitalförändring 27 632 -11 512 

 

Underskottet under verksamhetsutfallet beror delvis på underskott i den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Huvuddelen av avgifterna avser länsstyrelsernas resurssamordning inom IT-
verksamhet. Under 2018 ökade antalet IT-konton på länsstyrelserna på grund av ökad 
personaltillsättning, vilket medförde att IT-avdelningens intäkter ökade kraftigt. Under 2019 
har avgiften för IT-kontona justerats, vilket medför ett underskott på 3,3 mnkr för IT-
avdelningen.  

Saldot som uppstår i transfereringsavsnittet beror till största del på den värdereglering som 
Länsstyrelsen gör för statens räkning gällande lönegarantin. Dels har utbetalda 
lönegarantiersättningar ökat och uppgår till 314 (257) mnkr, vilket beror på att ersättning 
per person i snitt ökat jämfört med 2018. Dels har utdelningarna för tidigare utbetald 
lönegaranti minskat och uppgår till 48 (57) mnkr. Slutligen har även avskrivningar på 
lönegarantifordringar på totalt 32 (439) mnkr genomförts. Avskrivningarna påverkar 
resultaträkningen genom att värderingen på 16 % som fordran för dessa företag värderats 
till, blivit en konstaterad förlust. 
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Noter till balansräkning 
 

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 
    Balanserade utgifter för utveckling     
    Ingående anskaffningsvärde 60 542 14 387 

    Årets anskaffning 4 770 14 924 

    Årets försäljning, utrangering - - 

    Utgående anskaffningsvärde 65 312 29 311 

          

    Ingående avskrivningar -36 907 -1 581 

    Årets avskrivningar -8 240 -4 095 

    Årets försäljning, utrangering - - 

    Utgående avskrivningar -45 147 -5 676 

    Bokfört värde 20 165 23 635 
          

    
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

    

    Ingående anskaffningsvärde 45 896 64 224 

    Årets anskaffning 19 467 15 741 

    Årets försäljning, utrangering -2 431 -400 

    Utgående anskaffningsvärde 62 932 79 565 

          

    Ingående avskrivningar -26 865 -56 202 

    Årets avskrivningar -8 116 -4 918 

    Årets försäljning, utrangering 2 431 400 

    Utgående avskrivningar -32 550 -60 720 

    Bokfört värde 30 382 18 845 
          

    Förskott till leverantörer avseende immateriella 
anläggningstillgångar 

- - 

          

    Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 50 547 42 480 

 

Ingående balanser 2019 stämmer inte med utgående balanser 2018 vilket beror på att en 
översyn är gjord av länsstyrelsernas indelning av anläggningstillgångar. Samtliga 
anläggningar i kontogrupp 102 dataprogram som tidigare redovisats under rättigheter och 
andra immateriella anläggningstillgångar har i stora delar flyttats till balanserade utgifter för 
utveckling. 2,4 mnkr har även omvärderats från immateriella anläggningstillgångar till 
materiella anläggningstillgångar.  

Översynen gäller både anläggningsgrupper och ekonomisk livslängd. Den ekonomiska 
livslängden har inte justerats på de immateriella anläggningstillgångarna. 

Värdet på de immateriella anläggningstillgångarna ökar till följd av att länsstyrelserna deltar 
i systemutveckling av egenutvecklade anläggningstillgångar. 
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Not 17 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 
    Förbättringsutgifter på annans fastighet     
    Ingående anskaffningsvärde 23 767 23 567 

    Årets anskaffning 4 833 200 

    Årets försäljning, utrangering -114 0 

    Utgående anskaffningsvärde 28 487 23 767 

          

    Ingående avskrivningar -22 170 -21 065 

    Årets avskrivningar -746 -1 105 

    Årets försäljning, utrangering 114 0 
    Utgående avskrivningar -22 803 -22 170 

          
    Bokfört värde 5 684 1 597 
          

    Maskiner, inventarier, installationer mm.     

    Ingående anskaffningsvärde 116 580 103 729 

    Årets anskaffning 5 443 14 958 

    Årets överföring från Pågående nyanläggningar 0 0 

    Årets försäljning, utrangering -12 815 -4 546 

    Utgående anskaffningsvärde 109 208 114 141 

     - varav innehav enligt finansiellt leasingavtal 0 0 

          

    Ingående avskrivningar -85 402 -72 424 

    Årets avskrivningar -16 589 -15 079 

    Årets försäljning, utrangering 12 763 4 539 

    Utgående avskrivningar -89 229 -82 963 

     - varav innehav enligt finansiellt leasingavtal 0 0 

          

    Bokfört värde 19 979 31 178 
          

    Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 25 663 32 775 

 

Ingående balanser 2019 stämmer inte med utgående balanser 2018 vilket beror på att en 
översyn är gjord av länsstyrelsernas indelning av anläggningstillgångar. Anläggningar i 
kontogrupp 102 dataprogram till ett värde av 2,4 mnkr som tidigare redovisats under 
rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar har omvärderats från immateriella 
anläggningstillgångar till materiella anläggningstillgångar. Översynen gäller både 
anläggningsgrupper och ekonomisk livslängd. Den ekonomiska livslängden har inte 
justerats på befintliga anläggningar, utan har justerats från och med september 2019. 
Livslängder som justerats är på maskiner och fordon från 4 till 5 år. 

Under 2019 har IT- investeringar för ca 15 mnkr utrangerats i samband med inventering. 
Därav det minskade värdet på materiella anläggningstillgångar. 

Försäljning av båt, båttrailer och en fyrhjuling har skett till ett värde av knappt 0,2 mnkr. 
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Not 18 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
    Lönegarantifordringar 196 847 157 062 

    Uppbördsfordringar 3 183 2 572 

    Övriga kortfristiga fordringar 1 033 24 

    Summa 201 063 159 659 

 

Lönegarantifordringar består av statens fordran på företag som genomgått en rekonstruktion 
eller gått i konkurs. Fordran värderegleras utifrån historiska utdelningar och återbetalningar 
de senaste fem åren 2015–2019. Värderegleringen uppgår till 84 %, vilket bedöms ge en 
rättvisande bild av aktuella fordringar. Värderegleringen är en modell som i stor 
utsträckning tillämpas enhetligt för alla sju län som handlägger lönegarantiärenden. 

Den senast utförda avskrivningen skedde 2019-10-25. Eftersom Länsstyrelsen värdereglerar 
fordran till 16 % är det enbart denna del som påverkar den minskade fordran och medför en 
konstaterad förlust. Kvarstående fordran avser 966 (762) konkurser och rekonstruktioner 
varav 818 (594) ärenden är slutredovisade till konkursförvaltaren alternativt 
rekonstruktören. Fordran kvarstår till dess Tingsrätten fattat beslut om avlutad konkurs 
alternativt att återkrav har reglerats från rekonstruerat företag. 
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Not 19 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 
    Förutbetalda kostnader     

    Förutbetalda hyror 11 450 10 599 

    Övriga förutbetalda kostnader 34 642 16 235 

    Summa förutbetalda kostnader 46 092 26 835 
          
          

    Upplupna bidragsintäkter     

    Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 62 626 71 094 

    varav     

    Statens jordbruksverk 52 194 64 392 

    Havs- och vattenmyndigheten 4 454 1 273 

    Kammarkollegiet 1 943 2 054 

    Länsstyrelsen i Örebro län 1 373 809 

    Naturvårdsverket 592 937 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 572 560 

    Migrationsverket 370 370 

    Arbetsförmedlingen 276 159 

    Länsstyrelsen i Jämtlands län 267 - 

    Länsstyrelsen i Skåne län 119 - 

    Skogsstyrelsen 110 - 

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 97 - 

    Länsstyrelsen i Värmlands län 81 - 

    Länsstyrelsen i Stockholms län 68 15 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 49 42 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 24 3 

    Socialstyrelsen 3 - 

    Tillväxtverket - 198 

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - 0 

    Övriga motparter 36 282 

          

    Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 

2 229 1 935 

    varav finansiering genom EU-fonder 0 0 

          

    Totala upplupna bidragsintäkter 64 855 73 029 
          

    Övriga upplupna intäkter 11 848 25 782 

          

    Summa periodavgränsningsposter 122 795 125 646 

 

Leverantörsfaktura gällande licenser för år 2020 inkom i december 2019 uppgående till 15 
mnkr. 

Under 2018 hade Länsstyrelsen upparbetade kostnader i årsbokslutet som inte var 
fakturerade till Uppsala gällande Programmet för kontinuitet och resiliens (PKR). 
Motsvarande kostnader finns inte 2019, vilket medför att de övriga upplupna intäkterna 
minskar. 
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Not 20 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Uppbörd     

    Ingående balans -2 595 -5 073 

    Redovisat mot inkomsttitel (-) -37 932 -36 649 

    Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 37 058 39 127 

    Skulder avseende uppbörd -3 469 -2 595 
          

    Anslag i icke räntebärande flöde     
    Ingående balans 145 20 

    Redovisat mot anslag (+) 3 423 3 434 

    Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats 
till icke räntebärande flöde (-) 

-3 367 -3 308 

    Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 201 145 

          

    Anslag i räntebärande flöde     

    Ingående balans -7 001 -3 421 

    Redovisat mot anslag (+) 386 527 368 144 

    Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -384 991 -371 724 

    Återbetalning av anslagsmedel (+) 0 0 

    Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 466 -7 001 
          

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

    

    Ingående balans 269 1 073 

    Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -269 -803 

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

0 269 

          

    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto      
    Ingående balans 52 571 37 130 

    Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 782 276 719 061 

    Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -692 901 -667 801 

    Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -33 691 -35 818 

    Övriga fordringar på statens centralkonto 108 255 52 571 
          

    Summa utgående balans avräkning med statsverket 99 521 43 389 

 

 

Not 21 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
    Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 18 149 35 020 
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Not 22   Stats-
kapital 

Donations-
kapital 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
anslags-

finansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgifts-
belagd 

verksamhet 

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad 
verksamhet 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-
räkning 

Summa 

    Utgående balans 2018 7 241 0 0 -3 522 197 516 -11 512 189 724 
    varav               
    Ej lånefinansierade inventarier 7 241 0 0 0 0 0 7 241 

    
Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 0 0 0 -3 522 0 17 051 13 529 

    Avslutade externa medel RTA 0 0 0 0 17 206 -3 904 13 302 
    Semesterlöne- och löneskuld 0 0 0 0 -2 821 268 -2 554 
    Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 61 855 10 057 71 912 
    Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 0 0 119 077 -33 927 85 150 

    
Avsl externa medel och ANL 
SCR 0 0 0 0 2 199 -1 056 1 143 

                    
    Ingående balans 2019 7 241 0 0 -3 522 197 516 -11 512 189 724 
                    

    
Föregående års 
kapitalförändring 0 0 0 17 051 -28 563 11 512 0 

                  

  Årets förändring               

  varav               

  Ej lånefinansierade inventarier 22 416 0 0 0 1 132 0 23 548 

  
Avgiftsfinansierad verksamhet 
och resurssamverkan 0 0 0 0 0 -4 562 -4 562 

  Avslutade externa medel RTA 0 0 0 0 0 -3 461 -3 461 

  Semesterlöne- och löneskuld 0 0 0 0 0 358 358 

  Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 0 33 451 33 451 

  Lönegaranti rekonstruktioner 0 0 0 0 0 6 334 6 334 

  
Avsl externa medel och ANL 
SCR 0 0 0 0 0 -4 487 -4 487 

                  

  Summa årets förändring 22 416 0 0 0 1 132 27 632 51 180 

                  

  Utgående balans 2019 29 658 0 0 13 529 170 085 27 632 240 904 
 

Årets kapitalförändring beror till största del på den värdereglering som Länsstyrelsen gör 
för statens räkning gällande lönegarantin. Dels har utbetalda lönegarantiersättningar ökat 
och uppgår till 314 (257) mnkr, vilket beror på att ersättning per person i snitt ökat jämfört 
med 2018. Dels har utdelningarna för tidigare utbetald lönegaranti minskat och uppgår till 
48 (57) mnkr. Slutligen har även avskrivningar på lönegarantifordringar på totalt 32 (439) 
mnkr genomförts. Avskrivningarna påverkar resultaträkningen genom att värderingen på 16 
% som fordran för dessa företag värderats till, blivit en konstaterad förlust.  

Statskapitalet ökar till följd av att Länsstyrelsen erhåller bidrag från MSB 2:4 anslag. 
Anläggningar finansierade av dessa bidrag lånefinansieras inte utan påförs statskapitalet. 
Kommande års avskrivningar kommer att minska värdet för dessa anläggningar på 
statskapitalet. 
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Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 

    Ingående avsättningar 153 240 

    Årets pensionskostnader 121 70 

    Årets pensionsutbetalningar -134 -156 

    Utgående avsättning 141 153 

 

Not 24 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
    Lokalt omställningsarbete     

    Årets förändring -1 169 889 

    Utgående balans 7 283 8 452 

          

    Omstruktureringsåtgärder     

    Årets förändring - - 

    Utgående balans - - 

          

    Summa övriga avsättningar 7 283 8 452 

 

Under året har 1,1 mnkr i avsättning gjorts och 2,3 mnkr har förbrukats av 
omställningsmedlen. Av avsättningen för lokalt omställningsarbete bedömer Länsstyrelsen 
att cirka 1 mnkr kommer att användas under 2020. 

 

Not 25 Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
    Ingående balans 56 771 47 244 

    Under året upptagna lån 19 522 33 037 

    Årets amorteringar -29 147 -23 510 

    Utgående balans 47 145 56 771 

          

    Beviljad låneram 90 700 72 000 

 

Låneramen avser kalenderår men låneupptag görs juni och december. Efter låneupptaget i 
december (som avser perioden juni-november) uppgick lånesumman till ca 47 mnkr 
inklusive 12 mnkr som avsåg december 2018. I december 2019 investerades ytterligare 3,6 
mnkr. Årets amorteringar ökar till följd av att investeringar som tidigare planerades att 
lånefinansieras, nu under året beslutats att de istället ska finansieras av Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) 2:4 medel. De planerade investeringarna hänförs till 
programmet för kontinuitet och resiliens (PKR) och uppgick till 30,5 mnkr. Dessutom har 
Länsstyrelsens låneram utökats från Regeringskansliet med 10,7 mnkr mot önskade 80 
mnkr. 
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Not 26 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
    Utnyttjad - - 

    Beviljad låneram 30 000 19 000 

 

Länsstyrelsens större bidragsinbetalningar kommer under perioden mars-maj, vilket innebar 
likviditetsproblem under årets första månader. För att kunna hantera det så behövs en högre 
räntekontokredit under första tertialet. 

 

Not 27 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 21 521 14 292 

    Lagstadgade arbetsgivaravgifter 15 295 13 836 

    Premier avtalsförsäkringar - - 

    Mervärdesskatt 1 230 980 

    Summa 38 047 29 108 

 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal samt lönegaranti. 
Skillnaden mellan åren avseende diverse skulder inkl. leverantörsskulder beror på höga 
utdelningar för lönegarantin i december och medför en skuld till KAM i bokslutet. 

 

Not 28 Leverantörsskulder 2019-12-31 2018-12-31 
    Leverantörsskulder 92 815 77 168 

 

Licensinköp på 15 mnkr har skett i december 2019. 

 

Not 29 Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Personalens källskatt 9 317 9 273 

    Skulder, finansiell leasing - - 

    Övriga kortfristiga skulder 5 307 5 643 

    Bestående av     

    Preliminärskatt lönegaranti 4 400 3 204 

    Transfereringar under utbetalning 278 1 816 

    EU-medel för vidarebefordran - - 

    Övrigt 629 623 

  Summa 14 625 14 916 
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Not 30 Depositioner 2019-12-31 2018-12-31 
    Depositioner 18 144 34 435 

 

Inbetalt belopp under 2019 uppgår till 20 (27) mnkr, medan utbetalt belopp uppgår till 34 
(11) mnkr. Den del som ska regleras efter mer än tolv månader är svårbedömd. Utbetalning 
sker när gäldenären kräver det eller efter dom i Tingsrätt. När detta sker är svårt att bedöma 
varvid Länsstyrelsen väljer att inte ange någon del av posten som kommer regleras efter 
mer än 12 månader. 

 

Not 31 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Upplupna kostnader     
    Upplupna löner, arvoden inkl social avg 6 367 7 931 
    Upplupna semesterlöner inkl social avg 40 176 37 141 
    Upplupna räntor - - 
    Övriga upplupna kostnader 11 044 8 116 
    Summa upplupna kostnader 57 587 53 188 
          
    Oförbrukade bidrag från annan myndighet 137 211 108 530 

    varav     

    Naturvårdsverket 68 605 55 835 

    Länsstyrelsen i Örebro län 22 532 19 762 

    Statens jordbruksverk 15 307 8 764 

    Havs- och vattenmyndigheten 6 803 6 751 

    Länsstyrelsen i Uppsala län 5 525 1 993 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 135 1 808 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 3 474 2 136 

    
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande 2 792 - 

    Statens energimyndighet 2 558 3 730 

    Riksantikvarieämbetet 2 145 3 675 

    Länsstyrelsen i Stockholms län 1 613 1 909 

    Arbetsförmedlingen 1 090 610 

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 211 121 

    Post- och telestyrelsen 171 243 

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 146 164 

    Länsstyrelsen i Västmanlands län 68 55 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 36 61 

    Socialstyrelsen 0 151 

    Länsstyrelsen i Skåne län - 1 

    Länsstyrelsen i Hallands län - 0 
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Not 31 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 
    Länsstyrelsen i Värmlands län 0 229 

    Skogsstyrelsen 0 532 

          

    
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas:     

     - Inom tre månader 30 812 60 714 

     - mer än tre månader till ett år 67 412 43 258 

     - mer än ett år till tre år 35 689 4 558 

     - mer än tre år 3 300 - 

          

    
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 7 283 2 166 

    varav finansiering genom EU-fonder - - 

          

    Summa oförbrukade bidrag 144 494 110 695 

          

    Övriga förutbetalda intäkter     

    Övriga förutbetalda intäkter, inomstatliga 25 784 30 570 

    Övriga förutbetalda intäkter, utomstatliga - - 

    Summa förutbetalda intäkter 25 784 30 570 

          

    Summa periodavgränsningsposter 227 866 194 454 

 

Framtida åtaganden gällande beslutade ännu ej 
utbetalda medel från erhållna bidrag 2019-12-31 2018-12-31 

Förorenade områden 60 984 47 017 
Lokala naturvårdssatsningar (LONA) 5 602 9 736 
LOVA 5 304 - 
Vattenhushållande tjänster 1 070 - 
Betalningstjänster 676 396 
Rovdjursavvisande stängsel 165 - 
Spillningsinventering 78 - 

      
Summa 73 879 57 149 

 

De ökade oförbrukade bidragen gentemot Naturvårdsverket hänförs till verksamheten 
förorenade områden. Länsstyrelsen avvaktar kommunernas rekvirering av bidrag. De 
oförbrukade bidragen från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Örebro kommer till stor del 
att förbrukas under 2020. 
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Noter till anslagsredovisning 
 

Not 32 Anslag/benämning Villkor Tilldelat 
 belopp Utfall 

    

01 05 001 012 
Länsstyrelserna m.m., 
Västra Götalands län 

Anslagskredit 11 285 - 

      Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 11 550 5 466 
      Kredit på räntekonto 30 000 - 
      Låneram för anläggningstillgångar 90 700 47 145 
            

    
  Finansiering av förvaltningskostnader hos Västra 

Götalands läns landsting 7 819 7 819 

    
  Finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan 

Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna 3 000 3 000 

    
  

Finansiering av det länsstyrelsegemensamma 
arbetet med IT-system, datainsamling och 
bearbetning för havsplanering 

775 762 

 

Utfallet för årets lån avviker väsentligt från årets tilldelade låneram, vilket beror på att 
investeringar som tidigare lånefinansierats, under 2019 beslutats att de istället ska 
finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 2:4 medel. De 
planerade investeringarna hänförs till programmet för kontinuitet och resiliens (PKR) och 
uppgick till 30,5 mnkr. Dessutom har Länsstyrelsens låneram utökats från 
Regeringskansliet med 10,7 mnkr mot önskade 80 mnkr.  

Ersättningen för Länsstyrelsens arbete vid EU-valet 2019 ersattes inte fullt ut av 
Valmyndigheten. Det har inneburit att drygt 2 mnkr har belastat förvaltningsanslaget. 

 

Not 33 Anslag/benämning Villkor Tilldelat 
belopp Utfall 

    

19 01 001 012 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

Anslagskredit 348 2 

      Anslagsbehållning som disponeras - - 
      Uppföljning och utvärdering 300 70 
      Beställningsbemyndigande 6 000 4 086 

 

Utestående åtaganden avviker väsentligt från tilldelat bemyndigande. Anledningen är att 
Länsstyrelsen haft flera fleråriga beslut som nu löpt ut. Vi har i stället valt att fatta ettåriga 
beslut för att kunna övergå till digitala ansökningar och få ett nytt digitalt arbetssätt i 
systemstödet NYPS2020.   
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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 

År 2019 2018 2017 2016 2015 
Lånerm i Riksgälden           
Beviljad 90 700 72 000 55 000 50 000 43 000 
Utnyttjad1 47 145 56 771 47 244 41 471 40 013 
            
Räntekonotkredit i Riksgälden           
Beviljad 30 000 19 000 19 000 19 000 19 000 
Utnyttjad - - - - - 
            
Räntekonto           
Ränteintäkter 150 241 218 192 81 
Räntekostnader -282 -462 -565 -640 -387 
            
Avgiftsintäkter som disponeras           
Budget 282 245 252 140 232 673 208 840 209 130 
Utfall mot budget 312 973 320 196 259 913 248 844 240 257 
Utfall enligt resultaträkning 322 605 333 377 272 252 261 772 259 862 
            

Avgiftsintäkter som inte disponeras           

Budget 32 352 31 950 31 135 25 802 25 937 
Utfall 37 932 36 649 33 081 28 524 35 053 
            
Anslagskredit           
Utgiftsområde 01           
Rikets styrelse           
01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra 
Götalands län           

Beviljad 11 285 11 152 13 572 13 007 12 721 
Utnyttjad - - - - - 
            
Utgiftsområde 19           
19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra 
Götalands län           

Beviljad 348 348 348 348 348 
Utnyttjad 2 60 106 122 - 
            
Anslagssparande           
Utgiftsområde 01           
Rikets styrelse           
01 05 001 012 Länsstyrelserna m.m. Västra 
Götalands län           
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År 2019 2018 2017 2016 2015 
Summa anslagssparande 5 466 7 001 3 421 4 122 3 505 
            
Utgiftsområde 19           
Regional tillväxt           
19 01 001 012 Regionala tillväxtåtgärder Västra 
Götalands län           

Summa anslagssparande - - - - - 
            
 - Därav intecknade åtaganden med stöd av 
anslagssparande - - - - - 

            
Bemyndiganden           
Tilldelat 6 000 6 000 6 000 6 000 5 500 
Åtaganden 4 086 4 751 3 667 4 911 3 373 
            
Personal           
Antal årsarbetskrafter2 764 755 707 697 699 
Medeltal anställda3 860 838 790 767 781 
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 254 1 220 1 160 1 134 1 118 
            
Kapitalförändring           
Årets kapitalförändring 27 632 -11 512 -180 580 28 726 -5 437 
Balanserad kapitalförändring 183 614 193 995 374 035 344 754 350 101 

1) Utfallet för årets lån avviker väsentligt från årets tilldelade låneram, vilket beror på att investeringar som tidigare 
planerades att lånefinansieras, beslutats 2019 att de istället ska finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 2:4 medel. De planerade investeringarna uppgick till 30,5 mnkr och hänförs till Programmet för 
kontinuitet och resiliens (PKR). Dessutom har Länsstyrelsens låneram utökats från Regeringskansliet med 10,7 mnkr 
mot önskade 80 mnkr. 

Av beviljad låneram har 3,6 mnkr ianspråktagits för anläggningstillgångar som inte var lånefinansierade per den 31 
december 2019. 
2) Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras 
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. 
3) Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100 %. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 

 

Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga 
uppgifter  
Länsstyrelsernas IT-avdelning som tillhör Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans 
med Länsstyrelsen i Uppsala ett pågående projekt som benämns programmet för kontinuitet 
och resiliens (PKR) och som finansieras med bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB). Projektet omsätter drygt 50 mnkr och får stora genomslag i 
Länsstyrelsens finansiella redovisning. Bland annat påverkas bidragsintäkter, 
driftskostnader, investeringar och statskapital. Under 2018 redovisades projektet som ett 
avgiftsfinansierat projekt på ränteflödet (RTA), vilket medförde högre avgiftsintäkter under 
2018, men som inte förekommit 2019. Men genom utredning tillsammans med 
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Ekonomistyrningsverket har Länsstyrelsen under 2019 justerat redovisningen till ett 
bidragsfinansierat projekt på statens centralkonto i Riksbanken (SCR).  
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2019 
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser. 

För vidare länsning om Länsstyrelsens process för intern styrning och kontroll hänvisas till 
avsnittet Intern styrning och kontroll under Övrig verksamhet. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Landshövding Anders Danielsson har beslutat i ärendet. I den slutliga handläggningen 
medverkade, tf. ekonomichefen Sara Aminoff, budget- och chefscontrollern Jonas 
Lundqvist samt ledningscontrollern Per Milberg som föredragande. 

Göteborg den 17 februari 2020 

 

Anders Danielsson 

Landshövding
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