Vision 2020
Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Länsstyrelsens vision

Tillsammans för en hållbar framtid
Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision
och den ger oss samlad kraft att tillsammans och
målmedvetet arbeta för en hållbar framtid i hela
vårt län.
Länsstyrelsen Jämtlands län är en statlig
regional förvaltningsmyndighet med stor
innovationsförmåga. Vi väger samman
olika intressen och strävar efter att göra de
helhetsbedömningar som är nödvändiga för en
samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbar.
Viktiga mål är att värna och utveckla länets
naturresurser och övriga förutsättningar för att
uppnå en hög livskvalitet och välfärd för alla.
Livskraftiga företag och attraktiva boendemiljöer
bidrar till detta.

Målkonflikter av olika slag blir allt fler och allt
skarpare och länsstyrelserna pekas tydligt ut
som samordnare av statens agerande regionalt.
Förändringar i vår omvärld sker allt snabbare.
Skillnader mellan län och länsdelar ökar. Vi
måste kunna agera snabbt och samtidigt ha
ett långsiktigt och tvärsektoriellt perspektiv för
ögonen. Vi har stor förmåga att anpassa vårt
arbete och dra slutsatser från nya erfarenheter
och förändrade förutsättningar.
Sammantaget är detta utmanande perspektiv
som kräver ett effektivt, engagerat, kompetent
och framtidsinriktat arbete. Samverkan och
samordning är allt viktigare för att klara detta
vilket speglas i vår vision.

Genom länets tydliga profil som ett fjäll- och
landsbygdslän har vi extra hög kompetens
inom dessa områden och god kännedom
om förutsättningarna, medborgarnas och
näringslivets villkor i fjäll- och landsbygdmiljöer.

målkonflikter tidigt för att bidra till en sund och
hållbar utveckling i länet utifrån miljömässiga,
sociala och ekonomiska utgångspunkter.

God samordning – internt och
externt

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med
stort behov av olika specialkompetenser.

Länsstyrelsen har många uppgifter och
uppdrag där flera kunskapsområden måste
tas till vara för att uppgiften eller uppdraget
ska kunna utföras professionellt. Detta kräver
ökat internt samarbete och mer samverkan.
Länsstyrelsen samordnar statliga myndigheters
insatser i länet.
Genom hög kompetens och väl utvecklade
samverkansrutiner bedömer och avväger vi

En attraktiv arbetsplats

Genom ständig kompetensutveckling
och kompetensförsörjning, engagerade
ledare, tydligt medarbetarskap och goda
utvecklingsmöjligheter, är vi en intressant och
attraktiv arbetsplats.
Länsstyrelsens medarbetare ska ges möjlighet
att medverka i viktiga grupperingar regionalt,
nationellt och även internationellt.

Vår verksamhetsgrund
Länsstyrelsen, som regional, statlig myndighet
i Jämtlands län, arbetar på uppdrag av riksdag
och regering. De formulerar våra uppgifter i en
länsstyrelseinstruktion och årliga regleringsbrev
men också i flera lagar och förordningar och i
särskilda regeringsuppdrag. Vi arbetar även på
uppdrag av andra statliga myndigheter.
Regeringen betonar att länsstyrelserna har en
viktig och central roll i länen. Vi är den enda
regionala aktören som har helhetsperspektivet
när det gäller statens arbete i Jämtlands län.
Vi ska vara en samordnande kraft. Genom vår
goda kännedom om förhållandena i vårt län, om
våra naturtillgångar, naturmiljöer, kulturmiljöer,
fjäll, landsbygdens förutsättningar, viltstammar,
vatten, rennäring, företag, organisationer och

kommuner, har vi de bästa förutsättningarna att
genomföra våra uppdrag.
Vi ansvarar för genomförandet av många olika
politikområden och väger samman målen till en
helhet.
Vår verksamhet omfattar bland annat
utvecklingsfrågor, förvaltningsuppgifter och
tillsyn. Vi arbetar också med tillsynsvägledning
för länets kommuner, kunskapsförmedling och
beslutar om olika regionala ekonomiska stöd.
Vi ska, tillsammans med andra aktörer, bidra
till utveckling av länet genom miljömålsarbetet
och landsbygdsprogrammet samt i den fysiska
planeringen.
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Vår värdegrund – våra värdeord
Våra värdeord säger hur vi ska arbeta – hur vi
vill beskrivas. De utgår från den gemensamma
värdegrunden som finns för staten.
Våra egna värdeord ska alltid vara aktuella,
utgöra en grund i hela vår verksamhet samt
känneteckna hur vi arbetar tillsammans och
gentemot medborgarna.

Vi verkar med:
»» Respekt
»» Professionalitet
»» Öppenhet

Värdeorden har en praktisk betydelse och ska
genomsyra oss och vårt arbete i vardagen:
»» Vi har respekt för varandras roller och
uppdrag, såväl externt som internt. Vi
behandlar alla lika.
»» Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med
ansvar för att våra frågor hanteras objektivt
och rättssäkert, med Länsstyrelsens breda
kunskap som bas.
»» Vi är en tillgänglig myndighet med
tydliga och lättillgängliga beslut. Genom
delaktighet kan vi ge, ta emot och söka
information och kunskap.

Vår inriktning
Vår inriktning mot 2020 ska styra oss i vårt
arbete. Inriktningen utgör grund för att sätta mål
och välja väg för att närma oss visionen.
Länsstyrelsen tar initiativ och arbetar med
god framförhållning. Vi är beredda att ständigt
ompröva bland annat arbetssätt, prioriteringar
och organisation.
Genom detta kommer vi att åstadkomma:

Största möjliga samhällsnytta
Vi utför våra uppdrag och arbetsuppgifter
effektivt, rättssäkert och samordnat. Vi
är en tydlig myndighet. Vi har ett uttalat
medborgarperspektiv och ser på enskilda,
företag och organisationer som både kunder och
uppdragsgivare.
Vi arbetar med planering, uppföljning och
regelbunden omvärldsanalys. Vi är tydliga med
vår roll och våra uppgifter, arbetar målmedvetet
med information och kommunikation och har
effektiva, administrativa stödfunktioner.
Vår verksamhet, och nyttan av den, ska
kontinuerligt kommuniceras till uppdragsgivarna
– medborgarna.

Omvärlden och uppdragen från regeringen
förändras över tid och tekniken erbjuder nya
möjligheter som utmanar. Ökade krav och
förväntningar kommer från riksdag, regering,
statliga verk, EU, medborgare och företag.

Vi ska verka för en modern och robust
samhällsstruktur med fungerande infrastruktur,
konkurrenskraftiga och framgångsrika företag
och samma villkor för män, kvinnor, flickor och
pojkar i hela länet.

Detta innebär att vi hela tiden måste utvecklas.
För att fortsätta vara framgångsrika strävar
vi efter att vara moderna, öppna och ha en
verksamhet som medför stor samhällsnytta.

Vi ska både värna och använda natur- och
kulturmiljöer på ett hållbart sätt. I vårt uppdrag
ingår att motverka miljöpåverkan och effekter av
skadliga klimatförändringar.

Vår verksamhet kan uttryckas genom
verksamhetsidén: att bidra till ett hållbart län.

Vi ska bidra till ett län som många vill besöka
men framför allt till ett län där ännu fler vill bo,
studera och arbeta.

Genomförande och långsiktighet
Detta dokument ska ge alla medarbetare på
Länsstyrelsen – samt övriga samhället – en bild
av myndighetens verksamhetsinriktning utifrån
vår värdegrund och vår vision.
För att inriktningen av vår verksamhet ska få

genomslag finns en handlingsplan för vårt interna
och externa utvecklingsarbete. I den preciseras
mål som går att följa upp och som styr vår
strategiska planering kring verksamhet och
kompetensförsörjning. Årliga aktiviteter bestäms
i verksamhetsplaneringen.
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