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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är 
regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn 
till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets 
kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna 
å den andra sidan. 
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Landshövdingen har ordet 
Länsstyrelsen i Blekinge lämnar härmed över årsredovisning för 2019. Årsredovisningen 
visar på sedvanligt sätt hur länsstyrelsen arbetade med den mångfald av uppgifter som 
ålades i regleringsbrevet samt i projekt där andra myndigheter är huvudmän. 
 
Länsstyrelsen har en omfattande bredd i sin verksamhet och visar många goda resultat. 
Mångfalden av kompetenser hos länsstyrelsens medarbetare kombinerat med en hög 
lojalitet med uppdraget utgör grunden för detta. 
 
Länsledningen har, vilket framgår av redovisningen, dock framfört behovet av en långsiktig 
förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag. Detta för att kunna upprätthålla att den 
myndighetsutövning och den kontrollverksamhet som åvilar länsstyrelsen kan utföras med 
rimliga handläggningstider respektive omfattning. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge hade under 2019 ett gott och nära samarbete med övriga statliga 
myndigheter i länet, med Region Blekinge samt med kommunerna. Länsstyrelsen 
prioriterade därtill samverkan med näringslivet, Blekinge Tekniska högskola, Carl 
International Filmfestival samt med flera andra aktörer för att främja länets utveckling. 
Vidare stod länsstyrelsen värd för ett flertal högnivåbesök i syfte att göra länet mer känt och 
främja utveckling av handel, kultur och besöksnäring. 
 
Klimat- och energiomställning, världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, framtidens försörjning 
av dricksvatten samt utvecklingen av civilförsvaret inom ramen för totalförsvaret är andra 
prioriterade områden som ställde höga krav på bred samverkan. Under 2019 fortgick arbetet 
inom dessa områden på ett positivt sätt. 
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Organisation och organisationsstyrning 2019 
 

 
 
I januari 2019 infördes en ny organisation på länsstyrelsen i Blekinge med ytterligare en 
nivå av chefer; funktionschefer. Tidigare bestod organisationen av två chefsnivåer, 
länsledning och avdelningschefer. Syftet var bland annat att få mindre grupperingar, 
effektivare arbetssätt, tydligare och mer logisk indelning av verksamheterna i 
organisationen, delegerat beslutsfattande och ett närmare ledarskap. I början av 2020 
kommer en utvärdering av organisationen att göras för att se om syftet uppnåtts eller om 
ytterligare justeringar behöver göras. 
 

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.  

2 

3 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

3 

Främja samverkan inom länet 
Länsstyrelsen Blekinge har ett nära samarbete med olika myndigheter, Region Blekinge 
samt länets kommuner för att kunna genomföra sitt övergripande samordningsuppdrag. Det 
finns nationella mål inom alla politikområden och länsstyrelsen har under året arbetet med 
ett flertal av dessa. Här nedan beskriver vi några som varit särskilt prioriterade under året 
och de mål som kopplats till dem. 

Bygga mer i Blekinge är fortsatt ett prioriterat område då det råder bostadsbrist i länets alla 
kommuner. Länsstyrelsen tog initiativ redan 2017 för att samordna kommuner, kommunala 
bostadsbolag, privata byggbolag och andra intressenter för att diskutera och agera kring 
frågan hur vi gemensamt kan få till mer bostäder i länet. Under 2019 processade 
länsstyrelsen fram ett gemensamt intentionsdokument som länets alla kommuner har 
beslutat i sina kommunstyrelser. Det är ett viktigt dokument som kommer att bidra till ett 
mer övergripande gemensamt arbetssätt där en av de första åtgärderna blir att bilda ett 
gemensamt Byggråd i länet. En annan viktig åtgärd som ska utredas är om det går att starta 
ett ” Byggcollege ” i länet då det råder brist på byggjobbare och hantverkare så 
byggföretagen kan klara sin kompetensförsörjning vid de byggen som startas i länet. 
Kartläggning av byggbar mark är en annan del som ska presenteras gemensamt för länet 
istället för att byggbolagen ska behöva vända sig till varje kommun.  

Regional Mat- och Livsmedelsstrategi  

Länsstyrelsen Blekinge fortsatte arbetet med att förverkliga den regionala Mat- och 
Livsmedelsstrategin för Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge har en processledare på heltid 
som samordnar insatser tillsammans med olika aktörer i länet. Samverkan sker med Region 
Blekinge Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Sydost, Hushållningssällskapet, Högskolan i 
Kristianstad och Linnéuniversitetet. Bland annat pågår ett arbete med att stödja 
utvecklingen för Bofood i Karlshamn som vill expandera och ta en position inom flytande 
livsmedel där de redan idag ligger i framkant. Här har länsstyrelsen hjälpt till med att 
samordna möten med både Tillväxtverket, Krinova, Business Blekinge med flera för att 
stödja en utveckling i länet.  

Länsstyrelsen Blekinge deltog också på arbetsmarknadsdagar för gröna näringar som 
Hushållningssällskapet arrangerade, pratade om vikten av att få ut mer vilt i butikerna på ett 
Viltsymposium på Eriksberg som Matakademien i Blekinge bjöd in till och sist men inte 
minst lanserades Länsstyrelsen Blekinge rapporten 2019:13 ” Smaken av Blekinge – En 
Terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region”.  
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Samverkansprojekt inom Landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen Blekinge initierade, tog fram och publicerade rapporten 2019:5 
”Besöksnäringen i Blekinge ur ett utvecklingsperspektiv”, en djuplodande kartläggning av 
besöksnäringen i Blekinge. Syftet är att synliggöra och kartlägga småskaliga företag inom 

besöksnäringen (kreativa näringar) för att främja 
landsbygdsutveckling samt visa på besöksnäringens 
del av den regionala bruttonationalprodukten 
(BNP:n). Analysen visar på hur näringen kan ta del 
av likartade stöd som redan idag finns för 
tillverkningsindustrin med där regionen redan har 
flera offentligt stödda kluster och inkubatorer. 
Genom den här analysen och kartläggningen med 
verktyget ”Intäktsbasen” visar länsstyrelsen hur 
företagen bidrar till den ekonomiska utvecklingen i 
länet genom att dra in externa medel till regionen. 
Detta är något som mäts för övriga företag i länet 
och nu har även den här näringen kartlagts på samma 
sätt. Metoden och rapporten har fått uppmärksamhet 
även på andra ställen i landet och kan kanske bidra 
till att andra län också kartlägger på samma sätt.  
 
 
 
 

Bild 1: Rapport Besöksnäringen i Blekinge 
 
Rapporten presenterades på regionalt Tillväxtforum där olika främjarorganisationer, Region 
Blekinge och företag deltar. Den presenterades även för Visit Blekinge, näringslivschefer, 
turistansvariga etcetra. Rapporten kan bli till ett verktyg de kan använda aktivt och bedriva 
utvecklingsarbete utifrån. 
 
Omvärldsbevakning som strategiskt verktyg 
Under året deltog länsstyrelsens utvecklingsstrateg i Kairos Futures utbildning i 
omvärldsbevakning för statliga myndigheter. Syftet är att myndigheten ska arbeta mer 
aktivt med att bli medvetna om vilka trender som sker internationellt och nationellt som 
påverkar det arbete som utförs. I metoden redovisas en process där trenden identifieras, 
sedan beskrivs vilka konsekvenser den kan få för myndighetens arbete, vilka insikter som 
framkommer och hur det kan komma att påverka de beslut som fattas. En första workshop 
med ledningsgruppen genomfördes i juni och resultatet från det arbetet blev en del i 
inledningen i den kommande VP 2020. Länsstyrelsen känner att detta arbete är ett led i att 
bli en modernare och mer framtidsorienterad myndighet.     
 

Samverkan med statliga myndigheter 

Landshövdingen bjuder regel bundet in till möten med statliga myndigheter som är 
representerade i länet samt med länets riksdagsledamöter. 
 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/2019/20195-besoksnaringen-i-blekinge---ur-ett-utvecklingsperspektiv.html
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Blekingerådet 

I samband med att regionen bildades gjordes Blekingerådet om avseende innehåll och 
deltagare. Blekingerådet är ett forum för samverkan på strategisk nivå i Blekinge län och 
leds av landshövdingen. Övriga deltagare är länsråd, regionstyrelsens ordförande, 
regiondirektören, kommunstyrelseordförande i länets kommuner samt rektor på Blekinge 
Tekniska högskola. 
Rådet kan adjungera berörda aktörer i länet samt statliga myndigheter och försvarsmakten 
vid behov. Rådet ska bidra till ett ökat helhetsperspektiv i länet men med respekt för 
aktörernas uppdrag. Rådet ska vidare genom samsyn arbeta för att åstadkomma likartad 
hantering, ökad effektivitet och ökad måluppfyllelse inom länets olika gemensamma 
strategier.  
 
Rådet ska utifrån den strategiska inriktningen för länet ansvara för att: 

• Enas om länsgemensamma ställningstaganden. 

• Utgöra referensgrupp i frågor som avser Byggnation, Bredband, Digitalisering och 
Civilt försvar. 

• Tydliggöra behov från länet till regeringen. 

• Effektivt utnyttja resurser genom att samverka i de olika länsgemensamma frågorna. 

• Ta vara på och utveckla kompetens inom länet. 

Rådet sammanträdde en gång under 2019. 

Samverkansrådet och Regionchefsgruppen 

Samverkansrådet är en samverkansstruktur mellan länets kommuner och Region 
Blekinge och dess arbetsformer regleras inte i Kommunallagen. 
 
Rådet har ingen juridisk status, annat än som överenskommelse om att ingående parter 
deltar i rådets verksamhet och aktiviteter. 
 
Rådet är ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning. Rådet 
har därför en rådgivande roll till såväl operativa ledningsorgan som parternas respektive 
nämnder (länk mellan regionala och lokala beslutsstrukturer). I det uppdraget ligger att 
lämna rekommendationer till huvudmännens berörda nämnder, styrelser och direktörer. 
Det övergripande syftet med samverkansrådet är att upprätthålla en långsiktig och strategisk 
planering för att möjliggöra för parterna att skapa ett attraktivt Blekinge och använda 
gemensamma resurser på ett effektivt sätt. 

Rådets verksamhet syftar därmed till att: 

• Långsiktigt och strategiskt planera för förändringar i behovet. 
• Upprätthålla en gemensam bild av befolkningens livsvillkor och behov. 
• Inkludera framtida möjligheter, exempelvis inom teknikområdet och i planering. 
• Skapa förståelse för parternas uppdrag, ansvar och förutsättningar. 
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• Skapa förutsättningar till lärande över organisationsgränserna. 
• Informera rådets parter om beslut och utveckling som påverkar någon part. 
• Informera rådets parter om väsentliga händelser inom de verksamhetsområden 

parterna 
• Ha samverkan med inom omvärldsbevakning. 

Rådet sammanträder ca fyra gånger per år och leds av regionens ordförande. Övriga 
deltagare är kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörerna. Länsrådet är 
adjungerad till mötena. 

Regionchefsgruppen består av kommundirektörerna i länet och leds av regiondirektören. 
Länsrådet är adjungerad till mötena. Gruppen möts varje månad och är ett förberedande 
organ till samverkansrådet. 

Regional samverkan i krisberedskap 

Det regionala arbetet med att stödja kommuner och regionen i att vidta åtgärder för att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar planerades och genomfördes inom ramen 
för Krissamverkan Blekinge. Deltagare i Krissamverkan Blekinge är länets fem kommuner, 
två räddningstjänstförbunden, Region Blekinge, Södra Militärregionen samt lokalpolisen. 

Samlad bedömning av resultat 
Det sammantagna resultatet för Länsstyrelsen Blekinge är gott. 

Länsstyrelsen Blekinge hade under året ett tätt samarbete med den nybildade Region 
Blekinge för att stödja utvecklingen av ett hållbart och attraktivt Blekinge. Resultatet blev 
bland annat en undertecknad överenskommelse om bostadsbyggandet i länet, en 
undertecknad överenskommelse om utveckling och skötsel av länets skärgård samt att vi i 
samarbete med klimatsamverkan Blekinge påbörjat framtagningen av en ny Klimat- och 
energistrategi. Länsstyrelsen var aktivt deltagande i aktiviteter kring att skapa 
förutsättningar för nyetablering av företag i länet tillsammans med kommunerna. 
Landshövdingen hade löpande kontakt med de statliga myndighetschefer som finns i länet.  

Det var stort fokus på fisket under året och då särskilt avseende bevarandet av länets 
småskaliga kustfiske. Landshövdingarna i sydlänen tog fram öppna brev till Havs- & 
Fiskemyndigheten samt Jordbruksverket kring behovet av ersättning till fiskarna under 
torsk- och sillfiskestoppet. De framförde även sakligt förslag på undantag från fiskestoppet 
till tjänstemän och politiker i regeringskansliet under hösten.  

Länsstyrelsen Blekinge genomförde under året kunskapshöjande insatser hos kommuner 
och regionen gällande totalförsvar och krisberedskap.  

Länsstyrelsen förbättrade sin måluppfyllelse gällande primärproduktionskontrollerna men 
uppfyllde inte de operativa målen som avsåg kontroller av smittskydd, animaliska 
biprodukter och veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Länsstyrelsen hade 
ovanligt många omhändertaganden av djur under året men förbättrade ändå sina operativa 
mål inom djurskydd  
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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. 

 

1. De allmänna valen 
Länsstyrelsen genomförde under våren utbildning för kommunernas valnämnder, i vilken 
även Postnord deltog, samt i ett antal omgångar för rösträknarna. Länsstyrelsen deltog i 
Valmyndighetens utbildningar inför valet och i kontinuerliga samverkansmöten med övriga 
länsstyrelser. Länsstyrelsen deltog även, under vintern, i uppstartsmöte med 
samverkansgruppen ”Sydostlänen”. Samtliga möten med Valmyndigheten och övriga 
länsstyrelser hade stor vikt och betydelse för möjligheten att bedriva valarbetet på 
länsstyrelsen. 
 
Planering och genomförande av valnatten gjordes i samverkan mellan valansvarig och 
valnattsansvarig/säkerhetschefen på länsstyrelsen. Arbetet innefattade säkerhetsfrågor, 
telefonilösningar, tillgång till valdatasystemet, IT med mera. Inför valnatten genomfördes 
ett utbildningstillfälle för röstmottagarna. 
 

4 
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Bild 2: Röstkort till Europaparlamentvalet 
 
Vid genomförande av den slutliga rösträkningen användes både interna och externa 
rösträknare (hälften var, totalt 16 stycken). Andra arbetsuppgifter som till exempel 
motläsning av listor, tillhandahållande av material, mottagande av valmaterial från 
kommunerna, arkiv med mera medförde även att ytterligare medarbetare på länsstyrelsen 
involverades i valarbetet. Den interna personal som involverades i valarbetet medförde en 
viss påverkan på handläggningstider även inom andra verksamhetsområden på 
länsstyrelsen, dock i mindre omfattning än under 2018 eftersom arbetet med val till 
Europaparlamentet är klart begränsat i förhållande till slutlig rösträkning efter val till 
riksdag, kommuner och regioner.  
 
Efter röstsammanräkningen har valmaterialet arkiverats enligt arkivbestämmelser. 
Efterarbete i form av inskanning och överlämning av statistikuppgifter till Statistiska 
Centralbyrån genomfördes av arkivpersonal på länsstyrelsen. Statistikuppgifter lämnades 
även in till Valmyndigheten, av valansvarig.  

Resultatmått och resultatanalys – De allmänna valen 

De allmänna valen (verksamhet 201*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,7 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,6 0,6 0,1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 863 2 059 143 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 54 66 33 

Antal beslutade ärenden 55 64 33 

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

 
Länsstyrelsen Blekinge hade under 2019 fortsatta problem med personalförsörjningen 
varför en tidigare pensionerad medarbetare anställdes med timanställning för att 
länsstyrelsen och valansvarig skulle klara av hanteringen av valet. Valarbetet medförde 
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längre handläggningstider för övrig ärendehandläggning avseende förvaltnings- och 
överklagandeärenden. För att motverka höga balanser och lång handläggningstid lånades 
personal in från andra myndigheter. Den inlånade personalen arbetade med vissa slags 
överklagandeärenden, vilket föll väl ut avseende att Funktionen för Juridiks balanser och 
handläggningstider kunde hållas på en rimlig nivå.  
 
Kostnaderna minskade markant och detta beror på att valen till riksdag, regioner och 
kommuner är betydligt mer resurskrävande än valet till Europaparlamantet. 
 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen i Blekinge bedömer att arbetet med valet till Europaparlamentet genomfördes 
och utfördes på ett under omständigheterna bra sätt. Detta grundar sig på att rösträkningen 
avslutades enligt plan på onsdagen efter valsöndagen eftermiddag/tidig kväll. Valnatten 
genomfördes som planerat och utan anmärkning. Protokoll godkändes enligt 
Valmyndighetens planering under fredagen veckan efter valsöndagen.  
  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

10 

2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
Länsstyrelsen Blekinge fokuserade under 2019 främst på effektivisering och strukturering 
av arbetet inom djurskydd och livsmedelskontroll inom primärproduktionen för att uppnå en 
högre måluppfyllnad inom dessa områden jämfört med tidigare år. Detta resulterade i att vår 
ärendebalans förbättrades avsevärt och att vi förbättrade vår prioritering av 
anmälningsärenden. Effekten blev att länsstyrelsen lyckades att nästan halvera antalet 
fysiska anmälningskontroller under 2019 jämfört med året innan trots att antalet inkomna 
anmälningar legat kvar på samma höga nivå som året innan. Även arbetet med att 
implementera arbetet med övertagandet av Polisens uppgifter fortsatte under 2019.  
 
Samarbetet med Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg löpte på, där avsikten med 
samarbetet var att den större delen av de nya arbetsuppgifterna skulle utföras av 
handläggare på Länsstyrelsen i Kalmar. De nya arbetsuppgifterna innebar ändå en 
merbelastning för vår personal och vi hade under 2019 dubbelt så många 
omhändertaganden jämfört med 2018. Trots detta utförde vi ändå fler planerade kontroller 
inom såväl djurskydd som primärproduktion livsmedel jämfört med tidigare år. För mer 
detaljer se redovisning av Regleringsbrevet 1.18.  
 
Länsstyrelsen Blekinge höll tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg två 
samverkansmöten med kommunernas livsmedelsinspektörer under 2019. Inom smittskydd 
arbetade Länsstyrelsen Blekinge under 2019 med det förebyggande arbetet gällande den 
mycket smittsamma djursjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som sprider sig i Europa. 
Under 2019 bildades en länsstyrelsegemensam ASF-grupp där Länsstyrelsen Blekinge 
bidrog med en representant då vi är ett vildsvinstätt län med flera transportvägar från 
drabbade länder, eftersom det bland annat anländer färjor från både Litauen och Polen. 
Därutöver utförde länsstyrelsen informationsinsatser till både kommuner, allmänhet och 
jägare. Detta medförde att vi spred kunskapen till viktiga målgrupper för att på så sätt verka 
för att minska risken att smittan kommer in i landet samt även öka möjligheten att den 
upptäcks. Vidare deltog länsstyrelsen även i en seminarieövning på temat ASF, vilket ökade 
länsstyrelsens kompetens inom denna högaktuella sjukdom. Länsstyrelsen samverkade även 
med Jordbruksverket och smittskyddet i Blekinge gällande smittor som kan spridas från 
djur till människa och hanterade inkommande anmälningar gällande anmälningspliktiga 
sjukdomar. Den planerade kontrollen inom smittskydd var enligt verksamhetsplan 
nedprioriterad under året. 
 
Länsstyrelsen fortsatte även under 2019 att arbeta med att förbättra dialogen med våra 
kunder och samverka med externa aktörer. Bland annat upprättades kontaktvägar till 
kommunerna för att underlätta implementeringen av den nya sekretessbrytande regeln i 
offentlighets- och sekretesslagen som innebär att personal inom vård och omsorg kan 
anmäla misstänkt vanvård av djur till länsstyrelsen. Ett annat syfte med detta arbete var 
också att underlätta för länsstyrelsens personal att informera kommunernas socialtjänst om 
utsatta personer som kan vara i behov av hjälp. Genom att möta denna personalgrupp i form 
av föreläsningar med information och frågestunder upprättades bra kontaktvägar som 
resulterade i att möta det ömsesidiga behovet av en bättre samverkan och förståelse för 
varandras verksamhet. Vi såg också att detta arbete resulterade i en tätare dialog som i sin 
tur i kan bidra till en ökad djurvälfärd i länet. 
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Resultatmått och resultatanalys – Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Verksamheten är mycket bred och personalstyrkan är liten, vilket gör den sårbar för 
oförsägbara händelser som till exempel akuta ärenden och förändringar i personalstyrkan. 
Länsstyrelsen ser att arbetet med strukturering och effektivisering gett resultat. Att  
prioriteringen av anmälningsärenden förbättras syns genom att länsstyrelsen under 2019 
gjorde betydligt färre anmälningskontroller ute i fält trots att vi fick i stort sett lika många 
anmälningar under 2019 som under 2018. I sin tur har detta skapat mer tid för den planerade 
kontrollerverksamheten, vilket också syns i att länsstyrelsen ökade antalet planerade 
kontroller inom hela verksamhetsområdet 28*. Detta trots att det var ovanligt många 
omhändertaganden under året. De utvidgade arbetsuppgifterna som länsstyrelsen övertagit 
från polisen (PUP) tog kontrolltid från den planerade kontrollen motsvarande 0,2 
årsarbetskrafter trots att länsstyrelsen hade en samverkansöverenskommelse med 
länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg. 
 
Under 2019 hade länsstyrelsen fortsatt personalomsättning samt sjukskrivningar som 
påverkade arbetet inom verksamhetsområdet. På grund av de resurser i form av personal 
och kompetens som fanns till förfogande kunde länsstyrelsen inte prioritera alla 
kontrollområden inom verksamheten.  
 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor (verksamhet 28*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 2,4 2,0 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,4 4,8 4,7 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 8 122 7 578 6 705 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 916 893 1 205 

Antal beslutade ärenden 991 1006 1 149 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 13 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
Antalet fysiska anmälningskontroller/Antalet inkomna anmälningar 
(djurskydd 282)1) 

117/338 = 
0,35 

177/364 = 
0,49 

87/226 =  
0,38 

Antalet genomförda planerade kontroller inom hela 28-området1) 42 21 29 
 
Källa: 
 

1) Hämtat från Platina och Jordbruksverkets system DUS. 
 

För den näst sista resultatindikatorern i tabellen ovan innebär ju lägre kvot desto bättre 
effektivitet.  
 
Det minskade antalet årsarbetskrafter återspeglar personalomsättningen och svårigheten 
med att rekrytera resurser till Blekinge. Den ökade verksamhetskostnaden för 2019 
återspeglar kostnaden för verkställigheten av omhändertaganden (PUP) som förskotteras 
med allmänna medel. Antalet inkomna/upprättade ärenden ökade något för 2019, vilket till 
stor del beror på att antalet genomförda planerade kontroller ökade jämfört med tidigare år. 
(Den höga siffran från 2017 återspeglar att Länsstyrelsen Blekinge genomförde en stor 
satsning på att öka registreringen av primärproducenter det året, vilket resulterade i en stor 
ökning av antalet upprättade ärenden.) 
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Samlad bedömning av resultat 

Resultatet visar att länsstyrelsens arbete med att skapa mer kontrolltid för den planerade 
kontrollen går i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Länsstyrelsen 
har flera områden inom verksamhet 28* som nedprioriterades eller inte kunde prioriteras i 
tillräckligt stor utsträckning för att uppfylla de nationella målen inom den planerade 
kontrollen.  
 
Länsstyrelsen bedömer att syftet att verka för en god djurvälfärd och säkra livsmedel 
förbättrades under 2019 genom att länsstyrelsen lyckades öka antalet planerade kontroller 
trots att det var fortsatt stort tryck på djurskyddsanmälningar och omhändertaganden. Med 
de förutsättningar som förelåg under 2019 så bedömer länsstyrelsen resultatet som helhet 
som gott då länsstyrelsen vid året slut både minskat ärendebalansen till att ha nära hälften så 
många öppna ärenden som vid början av året samt utfört dubbelt så många planerade 
kontroller inom verksamhet 28* jämfört med förra året. 
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3. Regional tillväxt  
Länsstyrelsen deltar aktivt i det regionala arbetet för att uppnå och bidra till utveckling 
inom olika regionala tillväxtområden som regeringen satsar på. Vi ser det som ytterst viktigt 
att vi har ett bra samarbete med övriga aktörer i länet så att vi alla kan sträva mot att utifrån 
var och ens uppdrag bidra till regionens bästa utveckling. Se även under kapitel 54, 
Återrapporteringskrav 1.13. 
 
Samverkan sker med Region Blekinge, Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum, 
Arbetsförmedlingen, LRF Sydost, Hushållningssällskapet, kommunerna med flera.  
 
Vi ser länsstyrelsen Blekinge som viktig aktör där vi bidrar inte bara med specialistkunskap 
inom en mängd olika utvecklingsområden utan även som en samverkanspart inom olika 
utvecklingsprojekt där vi även kan vara finansiär helt eller delvis. Det skapar en bra balans 
och främjar samarbetet.      

Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge  

Under året har arbetet fortsatt med att implementera den Mat & Livsmedelsstrategi för 
Blekinge som länsstyrelsen tog fram under 2018 tillsammans med Region Blekinge och 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Sydost. Länsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för att samla alla krafter i 
länet som berörs av den handlingsplan som finns framtagen. 
Det arbetet har finansierats med medel från 
Landsbygdsprogrammet och sedan genomfördes en rad 
olika aktiviteter under året där andra parter var delaktiga. Vi 
har samordnat våra resurser vilket redovisas under 
Regleringsbrevet 17 där länsstyrelsen ska redogöra för hur 
myndigheten har bidragit till att uppfylla de av riksdagen 
fastlagda målen för den nationella livsmedelsstrategin.  
 
Ett större projekt som fanns planlagt i vår regionala strategi 
att ta fram en Terroiratlas för Blekinge kunde genomföras 
med hjälp av finansiering med medel från 
Landsbygdsprogrammet.   
 

Bild 3: Blekinge Läns Tidning 19 november 2019 
 
Rapporten heter 2019:13  Smaken av Blekinge - en terroiratlas över Blekinge som kulinarisk 
region  

Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

Blekinge Arkipelag är namnet på kusten och skärgården i Karlskrona, Ronneby och 
Karlshamns kommuner. Det är också namnet på den organisation som driver och förvaltar 
biosfärområdet. Uppdraget är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och 
entreprenörskap. Biosfärområde Blekinge Arkipelag är det första svenska biosfärområdet 
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med fokus på Östersjön och verkar för hållbar utveckling i Blekinges skärgårds- och 
kustlandskap genom: 
 

- att skapa ett levande samhälle genom nya former för samverkan och genom att 
stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap 

- att arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar 
- att medverka i utvecklingen av regionala, nationella och internationella nätverk 
- att främja ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling 
- att arbeta för en lokal förankring av områdets utveckling 
- att bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet 

bland näringsidkare, boende och besökande 
- att bidra till ökad sysselsättning, entreprenörskap och ökad livskvalitet för boende i 

området 
- att stödja forskning, utbildning och praktik samt utgöra en brygga mellan 

vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning 
- att fungera som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan 

myndigheter och ideella organisationer samt företag och enskilda människor 
- att de tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, sociokulturella och 

ekonomiska – ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt 
- att bidra till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Länsstyrelsen är aktiv i styrelsen och vi samordnar olika uppdrag vi har på länsstyrelsen för 
att kunna bidra till de mål som ska uppnås i Biosfärområdet. En del har varit vår medverkan 
i projektet ARK56, arkipelagrutten (beskrivs närmare under kapitel 54,  
Återrapporteringskrav 1.13 Samverkan och finansiering inom regionalt tillväxtarbete) där vi 
både bidragit med utvecklingsmedel och skapat egna interna projekt som dockar in i det 
stora för att få en så bra gemensam utväxling som möjligt. Vi kommer även att samverka 
tillsammans med övriga aktörer i regionen kring den större 10-årsutvärdering som ska ske i 
form av en rapport till Unesco som ska tas fram under 2020–2021.     
 

Övriga områden vi samverkat kring under året är:  

- Besöksnäringsutveckling och skärgårdsutveckling 
- Business Blekinge (investeringsfrämjande)  
- Tillväxtforum  
- Trafikförsörjningsplan Blekinge 2020–2023 
- Rurban Region (REGLAB projekt) 
- Strukturbild 2.0 
- Näringslivsutveckling inom kreativa näringar 
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Resultatmått och resultatanalys – Regional tillväxt 

 
Regional tillväxt (verksamhet 30*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,8 1,2 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,2 2,6 2,6 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 3 144 5 331 4 597 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 12 118 77 

Antal beslutade ärenden 10 122 80 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 1 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 400 11 094 7 913 

  
Verksamhetskostnaderna 2019 var lägre än under föregående år. Detta berodde främst på att 
en person helt lämnat verksamhetsområdet. Den kraftigt minskade ärendehantering jämfört 
med 2018 berodde på att företagsstöden överfördes till Region Blekinge vid årsskiftet. 
Samtidigt minskades Länsstyrelsens regionala tillväxtanslag.     
 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultat och måluppfyllelse inom området 
Regional tillväxt under året var mycket god.  
 
Bedömningen grundas bland annat på hög kvalité på beviljade regionala utvecklingsprojekt. 
Länsstyrelsen diskuterar och bedömer tillsammans utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin hur de projekt som ansöker om utvecklingsmedel kan bidra till 
strategins mål. Vidare är länsstyrelsen aktiv i flera av de större projekten genom deltagande 
i styrgrupper eller andra avstämningar så att länsstyrelsen på nära håll kan följa hur 
projekten bidrar till den regionala utvecklingen och främjar tillväxt i Blekinge. 
Samverkansmöten, konferenser, styrgrupper och strategiska möten bidrar till en fördjupning 
av kunskaper inom de ämnesområden som projekten handlar om. Att samverkan sker över 
gränser mellan myndigheter, region och kommun bidrar även till större förståelse för vad  
var och en kan bidra med i det gemensamma utvecklingsarbetet för Blekinge. För att främja 
samarbetet mellan stat och region är det viktigt att länsstyrelsen fortsatt har 
utvecklingsmedel att bidra med i regionala projekt.  
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4. Infrastrukturplanering  
Länet har haft en långsam bredbandsutbyggnad. Under året hade ca 50% tillgång till 
bredband i länet. Ca 26 % av boende på landsbygden hade tillgång till bredband. 
 
Länsstyrelsen deltog vid två nationella möten i Stockholm med Post- och telestyrelsen 
angående bredband.  
 
Länsstyrelsen i samarbete med bredbandssamordnare vid Region Blekinge skickade ut 
inbjudan till samtliga kommunala bredbandsamordnare, projektägare inom 
landsbygdsprogrammet och privata aktörer samt deras underleverantörer för genomgång av 
regelverket vid utbyggnad av bredband. På grund av ett svagt intresse med få anmälningar 
fick dock mötet ställas in.  
 
Länsstyrelsen hade under året fem möten med den regionala bredbandskoordinatorn. Syftet 
med mötena var att hålla Region Blekinge och länsstyrelsen informerade om 
bredbandsutbyggnaden i Blekinge. Ämnen som avhandlades var bland annat:  
• Budget och budgetläge  
• Ansökningsläget  
• Beslutsomgångar, vilka som fått beslut, bifall och avslag  
• Informationen om de nya tilldelade pengarna  
• Effektivitet i arbetet  
• Planer framåt  
• Leverantörer i Blekinge  
• Läget i respektive kommun  
 
Länsstyrelsen Blekinge deltar också i den länsstyrelsegemensamma bredbandsgruppen där 
även Jordbruksverket ingår. Mötena är främst avsedda att hålla handläggare uppdaterade 
om regelverket för stöden för att lämna rätt information till dem som söker stöd.  
Länsstyrelsen Blekinge ingår i och delfinansierar ett projekt tillhörande Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), ”Fiber åt Alla i Blekinge och Skåne (FABS)”, som 
stödjer bredbandsutvecklingen i Skåne och Blekinge. Styrgruppen för FABS, där 
Länsstyrelsen i Blekinge ingår, hade under året flera möten där länsstyrelsen deltog. 
Angående Grundläggande betaltjänster inom Infrastrukturplanering så har årets 
bevakningsuppdrag avrapporterats i oktober till Länsstyrelsen Dalarna som är 
länssamordnare för uppdraget.     

Resultatmått och resultatanalys – Infrastrukturplanering 

Infrastrukturplanering (verksamhet 34*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 170 229 274 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 6 17 16 

Antal beslutade ärenden 8 22 14 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 631 126 
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Antalet hanterade ärenden minskade under 2019. Främsta orsak till detta var att 
handläggning av kanalisationsstödet upphört. Verksamhetskostnaden är relativt låg, vilket 
främst förklaras av att verksamhet inom området, till exempel handläggning av 
bredbandsstöd, främst redovisas under Lantbruk och landsbygd.    
 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen har under året jobbat mot de nationella bredbandsmålen, bland annat via 
bredbandsstödet och i samarbete med Region Blekinges bredbandskoordinator. Tillgängliga 
medel i Landsbygdsprogrammet bedömdes vara otillräckliga för att nå målen för 
fiberutbyggnaden i länet. Detta gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden. 
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5. Hållbar samhällsplanering och boende 

Planeringskatalogen 

Länsstyrelsen i Blekinge bidrog under året till utvecklingen av länsstyrelsernas 
Planeringskatalog. Under året var fokus på kvalitetssäkring och etablering av systemet som 
en del i länsstyrelsens arbetsrutiner kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med 
planeringsunderlag har under en längre tid varit eftersatt. Planeringskatalogen är tänkt som 
ett system för sammanställning och tillhandahållande av statliga myndigheters planering-
sunderlag till framförallt kommuner.  Systemet kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete 
med planeringsunderlagen. Planeringskatalogen ger länsstyrelsen möjlighet att överblicka, 
värdera, kvalitetssäkra och ajourhålla planeringsunderlagen så att berörda parter i ett tidigt 
skede har en gemensam och kvalitativ kunskapsgrund att utgå ifrån vilket ökar förutse-
barheten i samhällsbyggnadsprocessen. Länsstyrelsen arbetade under året med att ta fram en 
sammanfattad redogörelse för länet, den beräknas bli klar under första halvan av år 2020.  

Havsplanering – statligt   

Den statliga havsplanen har varit ute på remiss för granskning under våren 2019. Ärendet 
har handlagts tvärsektoriellt internt och under våren hölls flera interna möten för att 
bearbeta materialet. Länsstyrelsen lämnade sitt yttrande under juli 2019. De synpunkter som 
länsstyrelsen lämnade under samrådet har tillgodosetts till stora delar. Enligt planen 
kommer Havs och vattenmyndigheten år 2020 att leverera ett underlag till regeringen. Ett 
antagande av planen planeras 2020 i januari-februari. 

Havsplanering – kommunal  

Havsplanen för Blekinges kustkommuner har varit ute på remiss för granskning under 
sommaren 2019. De synpunkter som länsstyrelsen lämnade under samrådet har 
tillgodosetts. Länsstyrelsen slutrapporterade bidrag för kommunal havsplanering i statlig 
samverkan, KOMPIS, till Havs- och vattenmyndigheten i februari 2019. Ett antagande av 
planen planeras 2020 i januari-februari. 

Resultatmått och resultatanalys – Hållbar samhällsplanering och 
boende 

Hållbar samhällsplanering och boende 
(verksamhet 40* och 41*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 0,5 0,8 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 7,9 4,8 4,0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 9 845 6 744 5 794 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1154 987 632 

Antal beslutade ärenden 939 945 540 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 7 25 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
Fastighetsbildningsärenden1) 262 238 172 

 
Källa: Hämtat från Platina 
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Ärendemängden ökade kraftigt när det gäller ansökningar till solcellsbidrag. Länsstyrelsen 
väntar dock på besked gällande medeltilldelning och innan dess kan inte länsstyrelsen fatta 
beslut kring ansökningarna. Detta medför att det ligger många öppna solcellsärenden. 
 
En överenskommelse mellan lantmäteriet och länsstyrelserna togs fram mellan 
myndigheterna som bland annat innebär att handläggningstiden för 
fastighetsbildningsärenden ska vara 21 dagar. Funktionen uppnår målet till 100 %. Antalet 
ej beslutade ärenden äldre än två år har arbetats ner kraftigt. 
 

 
 
Bild 4: Solcellsanläggning 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att de nationella målen och verksamhetsmålen 
totalt sett uppfylldes inom plan- och bostadsområdet under 2019. Bedömningen grundas på att 
regleringsbrevet uppfylldes, ärendehanteringen prioriterades, länsstyrelsen hade en 
kontinuerlig kontakt och dialog med kommunerna genom årliga plan-och byggträffar samt  
kommunbesök genomfördes i samband med de årliga Bostadsmarknadsanalyserna.  
 
Det tvärsektoriella arbetet internt är under ständig utveckling.  
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6. Energi och klimat 
Under 2019 arbetade länsstyrelsen på bred front med insatser för att uppnå minskad 
klimatpåverkan och en omställning av energisystemet. Arbetet förankrades i 
samverkansforumet Klimatsamverkan Blekinge, med bred representation från näringsliv, 
offentlig sektor och andra organisationer i länet. Bland de viktigare händelserna och 
aktiviteterna under året kan nämnas: 
 

• Framtagande av en ny beslutad Klimat- och energistrategi för Blekinge i dialog 
med Klimatsamverkan Blekinge. Förankringsarbetet var omfattande, inte minst 
genom att ett stort antal organisationer lämnade yttranden på remissversionen av 
dokumentet. 

• Framtagande av en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel. Länsstyrelserna i Blekinge, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län 
tog tillsammans fram ett grundmaterial som ska kunna användas som ett 
planeringsunderlag för aktörer i respektive län. 

• Länsstyrelsen deltog i flera transportinriktade aktiviteter under 2019, bland annat 
två projekt, Kombinerad mobilitet och Hållbar bilism, båda med fokus på 
allmänhetens alternativ till bilpendling. Myndigheten svarade också på tre 
transportrelaterade remisser: Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram 2020-
2023, Trafikstrategi Karlskrona och Trafikverkets förslag till nya 
bärighetsklasser på vissa vägar i Blekinge län. 

• Ett flertal sammankomster på olika nivåer inom Klimatsamverkan Blekinge, 
däribland det årligt återkommande Klimatsamtalet på residenset där årets tema 
var Hållbar konsumtion. 

• Aktivt deltagande i processerna med att ta fram översiktsplaner för havet, både 
på nationell och regional nivå. 

• Genom projektet Incitament för energieffektivisering arbetade länsstyrelsen 
tillsammans med Energimyndigheten och andra länsstyrelser för att via 
energitillsyn stödja små och medelstora företag att komma igång med 
energiarbetet. 

• I projektet Tillsammans för klimat och energi i fysisk planering arbetade 
Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med andra länsstyrelser i Sverige för att 
integrera klimat- och energifrågorna i planarbetet. 

• Länsstyrelsen fortsatte sitt aktiva arbete med att verka för effektiva 
klimatinvesteringar i Blekinge. 

• Länsstyrelsen deltog vid ett erfarenhetsutbyte gällande Miljö och klimat i det 
regionala tillväxtarbetet i Stockholm. 

Regleringsbrevet 3.9 Energiomställning och minskad klimatpåverkan rapporterades mer 
utförligt till Länsstyrelsen Dalarnas län den 31 januari 2020.  
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Resultatmått och resultatanalys – Energi och klimat 

Energi och klimat (verksamhet 42*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,6 1,5 1,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,1 0,7 0,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 3 220 2 780 2 188 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 27 59 52 

Antal beslutade ärenden 14 58 53 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 3 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 230 0 228 
Klimatklivet – antal inkomna ansökningar exkl. infrastruktur för 
laddning av elbilar1) 8 24 19 

Regionala utsläpp av växthusgaser (tusen ton 
koldioxidekvivalenter)2)   584 

Källa: 

1) Hämtat från Platina 
2) Hämtade från den nationella emissionsdatabasen: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-

data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx 

Minskningen av antalet ärenden beror huvudsakligen på det färre antalet utlysningar av det 
statliga stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet, där länsstyrelsen har i uppdrag att 
lämna yttranden. Variationen i storleken på bidragsutbetalningarna de senaste åren kan 
kopplas till engagemang i enskilda projekt och uppdrag till regionala aktörer att bistå med 
underlag till länsstyrelsen. Under 2017 gjordes en större utbetalning till Energikontor 
Sydost i det gemensamma projektet Integrera solenergi i den fysiska planeringen i Blekinge, 
som finansierades av Energimyndigheten. 2018 gjordes inga bidragsutbetalningar. Under 
2019 gjordes utbetalningar till flera aktörer som levererade underlag till den nya Klimat- 
och energistrategin för Blekinge.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med energi- och klimatåtgärder kunde genomföras 
enligt plan under 2019. 
 
Under år 2019 ledde länsstyrelsens arbete framför allt till framtagandet av en ny beslutad 
Klimat- och energistrategi för Blekinge och en plan för förnybara drivmedel och 
laddinfrastruktur. Därutöver deltog länsstyrelsen aktivt i flera projekt, Hållbar bilism och 
Kombinerad mobilitet, riktade mot det vad gäller de regionala utsläppen mest betydande 
området för länet: transporter.  Med utgångspunkt i Blekinges regionala åtgärdsplan för 
perioden 2017–2020 fortsatte arbetet med att prioritera vad aktörer behöver göra för att 
länet ska kunna nå uppsatta nationella och regionala energi- och klimatmål. Länsstyrelsen 
bedömer att investeringsstödet Klimatklivet stimulerade aktörer till att genomföra 
klimateffektiva åtgärder. 
 
  

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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7. Kulturmiljö 

Byggnadsminnen och byggnadsvård 

Renoveringar, ny verksamhet, utrymningsvägar och tillgänglighetsanpassningar som ledde 
till nytt eller fortsatt brukande av byggnadsminnen möjliggjordes genom tillståndsprövning. 
Länsstyrelsen försökte med stort beaktande av byggnadsminnenas kulturhistoriska värde 
och utan att ge avkall på detta tillmötesgå fastighetsägarnas önskemål om ändringar. En 
användning är som regel den bästa förutsättningen för att byggnadsminnet ska vårdas och 
underhållas. Ytterligare 2500 exemplar av skriften Blekinges byggnadsminnen 
distribuerades på flera ställen i Blekinge. 

Kyrkor 

Kulturhistoriska värden beaktades i länets kyrkliga kulturminnen samtidigt som miljöerna och 
inventarier bevarades, användes och utvecklades. Det finns 48 kyrkomiljöer i Blekinge som är 
skyddade enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen arbetar löpande med att handlägga 
ansökningar om ändring. Exempel på tillståndsprövningar under 2019 är renoveringar av 
byggnaders skalskydd, konservering av textilier och måleri, nya askgravplatser, 
askgravplatser, nedtagning av träd, ändring av växtmaterial, nya digitala 
informationsskyltar och tillgänglighetsanpassningar.  
 
Avrapporteringen av tillståndsprövade ändringar har länge varit bristfällig. För att granska och 
dokumentera om och i sådana fall hur tillståndsprövade ändringar har genomförts följde 
länsstyrelsen upp tillståndsgivningen 2015–2017 och krävde in avrapportering. Genom detta 
arbete fick länsstyrelsen ökad kunskap om genomförda ändringar i länets kyrkliga 
kulturminnen. Kontakterna mellan Svenska kyrkan och länsstyrelsen förbättrades och 
fastighetsförvaltarna fick en större insikt i att länsstyrelsen ska följa ärenden.  
 
Kontakterna mellan representanter för alla länets kyrkomiljöer och länsstyrelsen blev tätare 
vilket ledde till en större förståelse för varandras intressen.  Länsstyrelsen kontaktade och 
samrådde med församlingar och pastorat i de delar av länet där det tidigare var få 
tillståndsprövningar.  

Fornlämningar och fornvård 

Fornlämningar kan beröras i samhällsutvecklingen, främst i samband med nya 
infrastruktursatsningar som vägar, ny bebyggelse och projektering av ledningar. En stor del av 
kulturmiljöarbetet på länsstyrelsen präglas därför av Kulturmiljölagens 2 kapitel (KML). Lagens 
främsta mål är att fornlämningar ska bevaras men om samhällsnyttan väger tyngre än ett 
bevarande kan tillstånd till borttagande motiveras. Länsstyrelsen arbetade för att få fram goda 
lösningar utan att värdefulla kulturmiljöer skadas samtidigt som naturintressen tas till vara 
bland annat genom samråd vid återställningar av tidigare rensningar i vattendragen, till 
exempel för flottning. Då länsstyrelsen bedömde att samhällsbehoven är viktigare än 
fornlämningarnas bevarande beviljades fyra tillstånd till ingrepp i fornlämning. Tio tidigare 
okända fornlämningar upptäcktes, framförallt stenåldersboplatser. Längs norra Mörrumsån i 
Blekinge besiktigade ett arkeologiföretag 403 kulturlämningar i fält. De registrerades av 
inventerare som fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. En brunn vid Carl 
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Gustafs begravningsplats i Karlshamn dokumenterades antikvariskt av Blekinge museum på 
uppdrag av Länsstyrelsen. En trindyxa registrerades i Gåragöl, Olofström. Skyddstak 
byggdes över gravhällar från 1700-talet vid Boön i Karlshamn för att skydda dem mot 
fortsatt nedbrytning. Arbetet skedde med bidrag från länsstyrelsen. En skvaltkvarnsruin 
med dammvall röjdes från träd vid Tving av en privatperson med bidrag av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen tog fram en rapport över kvarnar i Blekinge där betning förekommit. 
Rapporten värderar miljöerna kulturhistoriskt så att hänsyn kan tas gentemot 
kulturhistoriska intressen vid eventuell sanering eller andra åtgärder.  
 
Under 2019 genomfördes arkeologiska förundersökningar inför utbyggnaden av väg E22 
mellan Lösen och Jämjö. De undersökta objekten spänner tidsmässigt från jägarstenåldern till 
tidigt 1800-tal. Länsstyrelsen och Trafikverket verkar för att de fornlämningar som berörs 
tillvaratas på ett sätt att de kan verka för vetenskaplig nytta samt att helhetsbilden av Östra 
Blekinges historia kan kommuniceras med det civila samhället i stort. Under 2019 inledde 
Trafikverket planeringen av en ny sträckning av väg E22 mellan Ronneby-Listerby. 
Länsstyrelsens roll i detta var att ta fram kulturhistoriskt underlag genom en arkeologisk 
utredning i syfte att identifiera vilka fornlämningsmiljöer som kan beröras av de föreslagna 
vägbyggnaderna. På Trossö i centrala Karlskrona planerar ett företag för ny 
bostadsbebyggelse inom kvarteret Gulin 1. Den arkeologiska undersökningen är under 
skrivande stund pågående och hittills har pålar från bryggkonstruktioner hittats. Ett 
pågående projekt för Sölvesborgs kommun är utbyggnaden av bostadsområdet Ljungaviken. 
För fortsatt markexploatering fordras uppdragsarkeologi enligt KML 2 kap. Under 2019 
utfördes ett upphandlingsliknande förfarande. I Sölvesborgs kommun fortskred 
utbyggnaden av vatten- och avloppsledning vid Siretorp och Sandviken. Detta innebar att en 
arkeologisk undersökning utfördes i Sandviken under augusti. Vid undersökningen 
påträffades ett boplatslager från Neolitikum, (ca 3000 år före Kristus), med ett rikt 
fyndmaterial i form av stenartefakter och krukskärvor. Genom den utförda undersökningen 
kommer boplatsen att radiometriskt dateras för första gången. Det arkeologiska arbetet på 
länsstyrelsen präglades under året också av ledningsärenden för nedgrävning av bredband, 
el-tele och vatten. Där det inte går att undvika risken för att fornlämningar berörs skedde 
arkeologiska insatser i form av schaktövervakningar.  
 
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för de arkeologiska forskningsinsatserna i 
länet. Sommaren 2019 skedde en ny delundersökning av kultplatsen i Västra Vång. 
Undersökningen bidrog till att ytterligare så kallade guldgubbar påträffades. Även 
dykningarna på det medeltida vraket Gribshunden återupptogs och undersökningen 
dokumenterades av ett amerikanskt filmteam samt att Sveriges Television riktade ett 
intresse för visning i kommande programtablå. 
 
Kunskap om länets arkeologi spreds och delaktighet kring vårt gemensamma kulturarv 
skapades av länsstyrelsen. Fyndplatser säkrades från plundring på uppdrag av länsstyrelsen 
och bidrog till ökad kunskap om centralplatskomplexet kring Hallarum. Länsstyrelsen 
arbetade för att hitta okända fornlämningar vid planerad exploatering. Nya rön om staden 
och borgen Elleholm framkom. Fornlämningsintressen tillvaratogs av länsstyrelsen. En 
arkeologisk utredning beställdes av länsstyrelsen. (Droppemåla, Ronneby kommun). 
Underlag för två arkeologiska förundersökningar vid stenåldersboplatser (Siretorp, 
Sölvesborgs kommun, Listerby, Ronneby kommun) togs fram av konsult på uppdrag av 
länsstyrelsen. Forskningsundersökning beviljades av länsstyrelsen i den nedlagda staden 
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Elleholm där nya rön om stad och borg framkom. Bidrag har också getts av länsstyrelsen till 
att genomföra en publik visning och för möjlighet för lokala scouter att medverka i 
undersökningen. Efterundersökning på fyndplatsen av ett romerskt guldmynt från 400-talet 
har bekostats i Hammarby, Karlskrona kommun av länsstyrelsen.  
 
Inom fornvården röjdes 40 fornlämningsområden. De gjordes också tillgängliga för 
allmänheten av länsstyrelsens upphandlade fornvårdslag. Vid Lyckå slottsruin sattes 
belysning upp för att göra ruinen mer tillgänglig, synlig kvällstid och för att minska 
skadegörelse. Fästningen i Kristianopels murverk lagades på flera ställen. Även på 
pappersbruksruinen i Långasjönäs utfördes murverksarbeten. Under 2019 iscensattes 
rengöring av tre runstenar och tre hällristningslokaler. Länsstyrelsen betalade ut bidrag för 
den kontinuerliga vården av ett stenåldersgravfält och tomtningar på ön Inlängan, 
Karlskrona kommun. 30 milstenar och andra gamla vägmärken renoverades i samverkan 
med länsstyrelsen och Trafikverket. 

Kulturmiljö och vattenförvaltning 

77 vattenanknutna kulturmiljöer inventerades, dokumenterades och kulturhistoriskt 
värderades längs Lyckebyån, i Skåne samt i Mörrumsåns avrinningsområde. Arbetet skedde 
inom Kulturmiljö och vattenförvaltningsprojektet i samverkan med länsstyrelserna i  
Kronoberg och Skåne. 

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 

Länsstyrelsens arbete med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona innefattar bland annat att 
vara sammankallande i världsarvsrådet. Rådet arbetar för en gemensam utveckling i 
världsarvet och under 2019 prioriterades länsstyrelsens delaktighet i följande områden:  

• Översyn av världsarvets förvaltningsplan. Arbetet innefattade till största delen att 
svara på enkäter och remisser från Riksantikvarieämbetet med anledning av deras 
regeringsuppdrag för att ta fram en nationell världsarvsstrategi.  

• Information och kommunikation med bland annat diskussion om hur världsarvet 
Örlogsstaden Karlskronas logga ska användas. Denna är framtagen av Karlskrona 
kommun, men inte beslutad politiskt. Det finns önskemål om att loggan ska kunna 
användas när världsarvsrådet är avsändare.  

• Risker och katastrofer i världsarvet. En projektgrupp startades internt på 
länsstyrelsen. En förstudie ska genomföras 2019–2020 med inriktning i huvudsak 
på brand och klimatförändringar. En representant från Unesco besökte Karlskrona i 
september och informerade om arbetet med Damage Risk Management-planer.  

• Världsarvsambassadörsutbildning. Länsstyrelsen informerade och deltog i 
utbildningen. 

Under året genomfördes två ledningsgruppsmöten och ett styrgruppsmöte.  
 
Det finns ett stort intresse för världsarvet och detta genererar många frågor och besök. Ett 
av besöken var en delegation från Danmark med ungefär 30 personer. Syftet var att ta del av 
hur vi arbetade med processen för att bli världsarv och hur vi arbetar nu med finansiering, 
lagstiftning, besökare och förankring.   
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Länsstyrelsen svarade på en fråga från Riksantikvarieämbetet om Kulturhuset och dess 
påverkan på världsarvet. 

Resultatmått och resultatanalys – Kulturmiljö 

 
Kulturmiljö (verksamhet 43*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,8 2,4 3,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,6 3,3 2,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 9 526 12 034 9 017 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 332 328 325 

Antal beslutade ärenden 323 319 339 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 1 4 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 4 998 0 0 

 
Antal ärenden, både inkomna och beslutade, har legat på ungefär samma nivå under de 
senaste tre åren. Ärenden som har legat öppna mer än två år beror på olika omständigheter 
till exempel att de inte har kunnat prioriterats. Den stora kostnadsminskningen från år 2018 
till år 2019 beror i huvudsak på kostnader 2018 avseende restaurering av en 
hamnanläggning i äldre stenbrottsmiljö i Blekinges skärgård.  
 
Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen var noll kr år 2017 och år 2018. 
Beloppet år 2019 beror på att det var en övergång till länsstyrelsen från 
Riksantikvarieämbetet gällande hantering av bidragsutbetalningar avseende 
kulturmiljöåtgärder.  
 

Samlad bedömning av resultat 

Sammanfattningsvis bedömer vi att kulturmiljöarbetet i länet bedrevs med framgång och 
uppfattades som positivt i länet. Bedömningen grundas på bland annat tillsynsarbete, 
samråd, tillståndshantering, bidragsarbete samt på den kontinuerliga kontakt och dialog 
länsstyrelsen har med de olika parterna i samhället. 
 
Under 2019 förstärktes samverkan internt inom länsstyrelsen mellan kulturmiljöfunktionen 
och andra verksamhetsområden. Även externt förstärktes samarbetet med bland annat 
kommuner, museer, andra myndigheter och fastighetsägare.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge handlade under 2019 löpande inkomna kulturmiljöärenden och 
kunde i flera fall ha kortare handläggningstider än de fastlagda, vilket var mycket positivt.     
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8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 
beredskap 
Länsstyrelsen bedömer att den generella samverkan i länet är fortsatt god. Alla aktörer är 
medvetna om de gemensamma utvecklingsbehov som finns i länet kring samverkan. 
Strukturen för samverkan i vardag och vid skarpa händelser inom Krissamverkan Blekinge 
är anpassad utifrån aktörernas behov. Inom länet utgör den upparbetade samverkan grunden 
för ett ständigt pågående utvecklingsarbete, vilket ökar länets samlade förmåga inom skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.  Rutinerna för regionala samverkansmöten 
fungerar såväl i vardag som vid skarpa händelser. Ny metodik för lägesbildsarbetet togs 
fram av länsstyrelsen och implementerades hos kommuner genom utbildningsinsatser. 
Metodiken prövades under sommaren vid förbyggande hantering med gott resultat.  
 
Länsstyrelsen inventerade genom kommunerna länets frivillighetsresurser under året.  
 
Länsstyrelsens krisorganisation utökades med nya funktioner, roller och personer. En ny 
krisledningsplan togs fram och antogs. För att förbättra grundförmågan genomfördes en 
stabschefsutbildning i samverkan med Region Blekinge. Tillsammans med andra 
länsstyrelser pågick resonemang om hur en krigsorganisation skulle kunna formeras.  
 
Länsstyrelsens skyddade ledningsplats är i behov av ytterligare modernisering.  
 
Länsstyrelsen arbetade tillsammans med aktörerna i länet med hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser ska gå till för att gemensamt kunna prioritera behov av åtgärder. Arbetet 
med identifiering av samhällsviktig verksamhet på regional och lokal nivå påbörjades och 
genomfördes 2019 inom sektorn livsmedel. Tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar 
anordnades en regional kunskapsdag inom området för kommuner, producenter och 
detaljhandel. Nästa planerade kunskapsdag är inom Hälso- och sjukvårdssektorn. 
 
Länsstyrelsen fortsatte utbildningen inom civilt försvar under året både för egen personal 
och länets aktörer. Säkerhetsskydd var ett prioriterat område. Planeringen av arbetet inom 
civilt försvar blev under året en naturlig del i planeringen av krishanteringsarbetet i länet. 
 
Samverkan mellan länets aktörer och övriga länsstyrelser utvecklades både mellan 
aktörerna inom Södra militärregionen (MR S) och nationellt. Länets samlade kompetens 
och förmåga i händelse av höjd beredskap ökade men vid höjd beredskap måste alla aktörer 
klara att möta en högre kravbild och att arbeta under störda förhållanden. Det finns dock 
mycket kvar att utveckla förmågemässigt för såväl länsstyrelsen som övriga aktörer. 
Bemanningen inom området utökades i takt med att verksamheten och finansieringen 
utökades.  

Räddningstjänsterna i länet 

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att båda räddningstjänstförbunden i länet uppfyllde de 
nationella målen för arbetet inom lagen om skydd mot olyckor (LSO). Länsstyrelsen 
genomförde tillsyn enligt tillsynsplan och gav råd och stöd till räddningstjänsterna genom 
bland annat utbildningsinsats inom förvaltningslagen. Samverkan mellan 
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räddningstjänsterna fungerar väl. Vid större insatser samarbetade man med resurser och 
ledningspersonal.  

Skarpa händelser 

Under 2019 initierades skogsbrandsflyget redan under april månad på grund av hög 
brandrisk. Under påskhelgen inträffade flera små och större bränder och behov av nationella 
förstärkningsresurser i form av helikoptrar blev aktuellt. Belastningen på länets samlade 
räddningstjänstförmåga blev hög. Inför skogsbrandsäsongen genomförde länsstyrelsen 
utbildnings- och övningsinsatser för berörda aktörer för att ge en samlad bild av resurser, 
förmågor och rutiner. 
 
Två större publika evenemang genomfördes i länet som behövde särskild planering inför 
och hantering av oönskade händelser kopplat till evenemanget. Sweden Rock Festival är 
årligen återkommande med en beprövad, väl upparbetad och fungerande regional 
samverkansmodell. Denna modell implementerades på Flygvapnets flygdag vilken 
Försvarsmakten genomförde på F17 i Kallinge. Utvärdering visade att detta fungerade 
mycket väl.  
 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 

Länsstyrelsen i Blekinge län medverkar i ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR). Programmet leds av 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. 
 
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.  
 
Utvecklingsarbetet utförs i form av både små och stora insatser som initieras från PKRs 
programledning på Länsstyrelsen i Uppsala län. Samtliga länsstyrelser deltar i olika grad i 
programmets arbete.  
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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 4,0 4,1 3,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,3 2,1 1,1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 9 545 9 082 6 803 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 126 185 136 

Antal beslutade ärenden 134 161 131 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 22 9 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

  
Under 2019 har det inkommit färre ärenden än under 2018 vilket medfört att balanserna har 
kunnat arbetas ned. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att den generella samverkan i länet är fortsatt god.  
 
Alla aktörer är medvetna om de gemensamma utvecklingsbehov som finns i länet kring 
samverkan. Strukturen för samverkan i vardag och vid skarpa händelser inom 
Krissamverkan Blekinge är anpassad utifrån aktörernas behov. Inom länet utgör den 
upparbetade samverkan grunden för ett ständigt pågående utvecklingsarbete, vilket ökar 
länets samlade förmåga inom skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 
Rutinerna för regionala samverkansmöten fungerar väl såväl i vardag som vid skarpa 
händelser. 
 
Trots att samverkan i länet generellt är god bedömer länsstyrelsen att det finns 
utvecklingsbehov inom området. Uthålligheten vid intensiva händelser och utdragna 
händelser är begränsad både inom länsstyrelsen och hos andra aktörer då det finns få 
experter och nyckelfunktioner i länet. Exempelvis är ledningsfunktioner och 
kriskommunikatörer en begränsande faktor. Behov av förstärkning inom kommunikation 
finns på myndigheten. Beroendekedjor inom samhället är komplexa och många privata 
aktörer, som idag inte ingår i ordinarie krishanteringssystemet, berörs. Kravbilden ökar och 
blir tydligare ju mer vi arbetar med civilt försvar. 
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9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Sakområdet Naturvård och miljöskydd sysselsatte cirka 38% av länsstyrelsens 
årsarbetskrafter. En del av verksamheten handlar om prövning, tillsyn och 
tillsynsvägledning. Andra väsentliga delar är genomförande av vattenförvaltning, 
miljöövervakning, skydd och vård av områden och arter, samt inventering och tillsyn av 
förorenade områden. Huvuddelen av arbetet syftar till att uppnå miljömålen och att främja 
en hållbar utveckling. Sakområdets viktigaste prioriteringar var:  
• Främja och understödja tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
vatten.  
• Skydd/säkerställande av värdefull natur, främst skogar och marina områden.  
• Skötsel av våra skyddade områden samt att öka tillgängligheten till områdena.  
• Arbetet med hotade arter.  
• Restaurering av vattendrag för att förbättra dess ekologiska status.  
• Genomföra beslutade miljöövervakningsprogram.  
• Följa upp beslut inom vattenverksamheten.  
 
När det gäller anslagen till naturvården har det varit ett väldigt speciellt år. Från rekordstora 
anslag 2018 till nästan halverade anslag 2020. I vårbudgeten återfick länsstyrelsen delar av 
anslaget. Det har inneburit en del problem med att hinna genomföra upphandlingar och 
stora arbetsinsatser för att hinna genomföra reservatsbeslut. Trots detta räcker inte 
resurserna för att nå uppsatta miljömål. Det är av stor vikt att anslagen från 2018 återställs 
och blir långsiktiga. För att effektivt utnyttja befintliga resurser arbetade länsstyrelsen aktivt 
och framgångsrikt med att växla upp anslag genom projektstöd och flera Life+ projekt. Här 
kan nämnas Bridging The Gap (BTG) och GRIP on LIFE. När det gäller naturvården finns 
den utförligare beskriven under Återrapporteringskrav 1.10 Samordning och ledning 
avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv med mera. 
 
Den beskrivning av verksamhet som görs i denna årsredovisning speglar inte all 
verksamhet. Det handlar bland annat om väsentliga delar som den regionala 
miljöövervakningen, miljögifter, grön infrastruktur, vattenförvaltning och 
kalkningsverksamheten. Dessa redovisas istället direkt till berörd nationell myndighet.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge har deltagit i Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts 
(SMHI:s) tillsynskampanj om vattenuttag.  

Vattenskyddsområden  

Länsstyrelsen Blekinge har haft resursbrist och omsättning av personal 2019 inom 
vattenverksamheten. Därmed har arbetet med vattenskyddsområden varit nedprioriterat 
under 2019. Arbetet som har utförts är att ett förslag till beslut, för ett vattenskyddsområde 
över tre länsgränser, har varit ute på myndighetssamråd. Det har hållits samrådsmöten om 
blivande nya vattenskyddsområden. Länsstyrelsen har påbörjat ett viktigt arbete rörande 
säkerhetsskyddet av vattenskydds- och dricksvattenfrågor och har deltagit i en kommuns 
arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Länsstyrelsen har poängterat vikten av att 
inkorporera den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översiktsplan samt 
bidragit till att styra exploateringen mot en hållbar dricksvattenförsörjning, genom att 
betona vikten av att bevara vattenskyddsområden och andra dricksvattenförekomster.    
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I början av 2019 beslutades Blekinge läns regionala vattenförsörjningsplan. Länsstyrelsen 
har också deltagit aktivt i Livsmedelsverkets satsning för en klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning, KASKAD. Länsstyrelsen hade en aktiv samrådande roll över länets 
dricksvattensituation i spåren av 2018 års sommartorka. Detta skedde genom att ha en 
regelbunden dialog med samtliga kommuner då länsstyrelsen begärde in 
lägesbildsrapporter. Länsstyrelsen tog fram informationsfilmer om torka och 
vattenbesparing för att underlätta för kommunerna i deras arbete att upplysa invånarna i 
länet. 
 
Under året deltog länsstyrelsen i SMHI:s tillsynskampanj för vattenuttag. Det var väldigt 
givande för framförallt erfarenhetsbytet mellan länsstyrelser för att kunna förbättra tillsynen 
av vattenuttag. Vattenuttag har i Blekinge stor negativ påverkan på dricksvattentäkterna och 
växt- och djurliv. Därav var det väldigt viktigt för länsstyrelsen att delta då länet har 
drabbats hårt av torka tre somrar i rad och frågan om vattenuttag har varit högst aktuellt. 
 
På hösten deltog länsstyrelsen i en regional nödvattenövning, där representanter från 
samtliga kommuner i länet medverkade men även polismyndigheten och räddningstjänsten. 
Denna övning var väldigt givande för att klargöra våra olika roller i länet och att hitta våra 
brister som länsstyrelsen drog lärdom av.  
 
Andra halvåret hanterade länsstyrelsen anslagen från Havs- och vattenmyndigheten för 
säkrad dricksvattenförsörjning vilket tog mycket handläggningstid men gav stort mervärde 
för både länsstyrelsen och kommunerna. Det var ett högt söktryck i Blekinge och det inkom 
tolv ansökningar. Det var fem av dessa som fick beviljade medel. Länsstyrelsen hade som 
prioriteringskriterium att prioritera projekt som bidragit till samverkan över 
kommungränserna och sprida bidraget över länet till många sökanden. Utöver det, togs det 
hänsyn till sökandens behov vid prioriteringen. Dessa prioriteringskriterium är i enlighet 
med den regionala vattenförsörjningsplanen.  
 
Landshövdingen bjöd i samband med att vattenförsörjningsplanen beslutades in till enskilda 
samtal med samtliga kommuner i länet. Deltagande från varje kommun var kommunalrådet, 
kommundirektören och ansvarig chef för vattenförvaltningen. På mötena informerade 
länsstyrelsen om den regionala vattenförsörjningsplanen och kommunerna om det aktuella 
läget avseende vattenförsörjningen. Därefter fördes gemensamma diskussioner om framtida 
åtgärder för att säkra vattenförsörjningen. 

Seveso  

Sevesoarbetet har tidigare legat på länsstyrelsen i Kalmar men togs tillbaka till Blekinge 
under 2016. Tyvärr har det varit resursbrist hos länsstyrelsen i Blekinge som gjort att 
Sevesoarbetet varit nedprioriterat. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
som är tillsynsmyndigheten har själva påpekat vikten av att Sevesoarbetet återupptas. Under 
2019 började därför en medarbetare att arbeta med Sevesofrågor på 50%. Det har resulterat 
i att Sevesoarbetet har kommit igång och under året har alla säkerhetsrapporter och 
handlingsplaner granskats och tillsyn har påbörjats vid verksamheterna.  
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Miljöskydd  

Länsstyrelsen i Blekinge har under 2019 arbetat med inkomna anmälningar, handlingar och 
ärenden. Länsstyrelsen har även arbetat med planerad tillsyn samt med händelsestyrd tillsyn 
i verksamheterna. Länsstyrelsen har även arbetat med yttranden till olika myndigheter, i 
olika ärenden samt i tillsynsvägledning i kommunerna.  

Planerad tillsyn                    323 h 
Händelsestyrd tillsyn           191 h 

Resultatmått och resultatanalys – Naturvård, samt miljö- och 
hälsoskydd 

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

Årsarbetskrafter män 17,3 17,6 18,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 26,9 25,6 23,2 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 61 043 67 378 58 549 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 984 2 019 1 973 

Antal beslutade ärenden 2 090 1 986 1 978 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 51 53 61 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 7 771 10 712 7 286 

 
Antalet årsarbetskrafter har ökat med 1 årsarbetskraft sedan 2018 inom området Natur och 
Miljöskydd. Fler beslutade ärenden i kombination med färre ärenden har gjort att balansen 
arbetats ner. 

Samlad bedömning av resultat 

Den samlade bedömningen är att länsstyrelsen har ett utvecklingsbehov inom detta område. 
 
Naturvård och miljöskydd är en omfattande verksamhet på länsstyrelsen. Det handlar om 
drygt 44 årsarbetskrafter och det är svårt att göra en sammanfattande bedömning av arbetet. 
I det stora hela var naturvårdsarbetet framgångsrikt trots osäkerhet om anslag under året. 
Åtgärder genomfördes inom en rad områden som områdesskydd, förbättrad skötsel av 
skyddade områden, friluftsliv, artskydd med mera, vilket gjort att vi tog ytterligare steg för 
att nå miljökvalitetsmålen. För att nå målen kommer insatserna i framtiden behöva utökas. 
 
När det gäller vattenverksamhet och Seveso gjordes det fler tillsynsbesök än förra året. Nya 
vattenskyddsområden inte beslutats så har arbetet med att öka kunskapen i länet om hur 
viktig dricksvattenfrågan är och sätta fokus på att långsiktiga åtgärder behövs ökat under 
året. Men fler åtgärder behöver utföras om de nationella målen ska nås. 
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10. Lantbruk och landsbygd 
Länsstyrelsen Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom Länsstyrelsen 
Skåne har hand om dessa för Blekinges räkning.  
 
Landsbygdsprogrammet 
Länsstyrelsen följer och främjar utvecklingen inom lantbruk och landsbygd i länet 
huvudsakligen genom arbetet med landsbygdsprogrammet 2014–2020.  
 
Jämställdhetsarbetet inriktades under året på fortsatt fokus och uppföljning av 
jämställdhetsintegreringen inom den regionala handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet 
och Havs- och fiskeriprogrammet. 
 
Greppa Näringen 
Greppa Näringen som pågår fram till 2020, har som mål att minska lantbrukets 
miljöpåverkan via utbildning, kurser och rådgivningar. Länsstyrelsen Blekinge genomförde 
under 2019 kurser och enskilda rådgivningar inom Greppa Näringens moduler, som är 
projektets riktlinjer för vad rådgivningarna och kurserna ska handla om. Arbetet 
genomfördes mestadels via externa aktörer men också till viss del i egen regi. Under året 
anordnades kurser som potatisodling utan insektsbetning, integrerat växtskydd med prognos 
och varning i spannmål och en täckdikningsdag. 
 
Länsstyrelsen samverkade under året kontinuerligt med Greppa region Syd där 
representanter från både Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen i Skåne, Halland och Blekinge ingår. Dessutom har en ny upphandling med 
ytterligare 127 enskilda rådgivningar och 13 kurstillfällen genomförts som ska utföras 
januari 2019 - december 2020. Rådgivningarna och kurserna genomfördes löpande och ska 
slutredovisas januari 2021. 
  
Ekologisk produktion 
Projektet som pågår fram till 2020 har som mål att öka den ekologiska produktionen och 
utveckla det ekologiska lantbruket i länet via utbildning, kurser och rådgivningar. Vid 
samtliga kurser medverkade olika inköpta konsultexperter vilka upphandlats via Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Länsstyrelsen har upphandlat tio kurser som ska genomföras 
under 2018-2019 och slutredovisas januari 2020. 
 
Länsstyrelsen hade tillsammans med extern aktör en ekologisk fältträff på 
naturbruksgymnasiet och ekologisk fältträff inom nötköttsproduktion och växtodling. 
 
Ett rikt odlingslandskap  
Projektet Ett rikt odlingslandskap pågår fram till 2020 och har som mål att verka för att 
målgruppen via utbildning, kurser och rådgivningar får bättre kunskap om 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Arbetet genomfördes mestadels i egen regi men 
också till viss del via externa aktörer.  Under året anordnades ett antal kurser bland annat 
om hur man gynnar den vilda mångfalden, ympning, pollinering och om biprodukter. 
Rådgivningar genomfördes löpande. 
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Demonstration och information – Skötsel av ängs- och betesmarker  
Projektet pågår till och med 2023 och har som mål att skapa förutsättningar för och öka 
kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker. I projektet ingår även att skapa lokala 
nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra för att bevara 
och öka arealen ängs- och betesmarker. Länsstyrelsen genomförde under året en förstudie 
med syfte att kartlägga beteshävden i skärgården. Målet var att öka kunskapen om hur det 
ser ut idag och hur projektet kan bidra. I förstudien ingick en enkätundersökning till 
djurhållare i skärgården. Resultatet av enkäten gav större kunskap om utmaningar och 
möjliga lösningar kring fortsatt beteshävd i skärgården, vilket ger underlag inför fortsatt 
arbete inom projektet. 
 
Stöd till samarbete  
Under året startade länsstyrelsen upp ett samarbetsprojekt med Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) Sydost och Region Blekinge. Syftet med samarbetet är att utveckla 
livsmedelsnäringen i Blekinge län genom implementering av Blekinges regionala Mat & 
livsmedelsstrategi.  
 
Skapa nya jobb 
Projektet har som mål att genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter för att stimulera 
företag på landsbygden till att utvecklas och marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen 
på landsbygden samt ta tillvara på landsbygdens resurser. Under året startade länsstyrelsen 
upp två olika nätverksträffar som ska gynna utvecklingen av företag på landsbygden. Den 
ena nätverksträffen ska särskilt gynna integrationen och den andra allmänt småföretag 
verksamma på landsbygden.  
 
Länsstyrelsen Blekinge genomförde under året ett större samarbetsprojekt med syfte att 
kartlägga besöksnäringen i länet utifrån en ny metod – Intäktsbasen. Projektet genomfördes 
av konsulter tillsammans med aktörer i länet som kartlade hela näringen samt 
kategoriserade dem utifrån olika parametrar.  

Syftet med analysen var att synliggöra, kartlägga och visa på den potential som 
besöksnäringen har att utvecklas och som jobbskapande näring främst på landsbygden men 
även i hela länet. Analysen ska också underlätta för utvecklingsansvariga inom offentlig 
sektor så de kan bedriva ett utvecklingsarbete på ett mer systematiskt och strategiskt sätt 
med målet att Besöksnäringen i Blekinge ska få lika förutsättningar som andra näringar att 
kunna växa och bli lönsam. 
 
I arbetet har kategorisering av företagen skett, analyser samt identifiering av strategiska 
insatsområden att arbeta vidare med. Allt är sammanställt i en rapport som Länsstyrelsen 
Blekinge publicerade i maj 2019. Resultatet presenterades både på regionala 
sammankomster och på möten med kommunernas näringslivschefer, regionens 
besöksnäringsstrateg och verkställande direktör på Visit Blekinge. Rapporten 
uppmärksammades även nationellt som flera andra regioner vill ta efter.    
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Ängs och bete 

Länsstyrelsen har under 2019 inventerat ängs- och betesmarker på uppdrag av 
Jordbruksverket Under fältsäsongen har över 500 hektar ängs- och betesmarker inventerats i 
länet fördelat på drygt 130 objekt. Resultaten har rapporterats in i Jordbruksverkets databas 
TUVA.  

Resultatmått och resultatanalys – Lantbruk och landsbygd 

 
Lantbruk och landsbygd (verksamhet 60*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,1 0,3 0,5 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,3 3,5 4,5 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 6 595 5 508 5 008 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 176 192 310 

Antal beslutade ärenden1) 184 202 263 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 12 5 3 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

 
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. Länsstyrelsen Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom 
Länsstyrelsen Skåne har hand om dessa för Blekinges räkning – därför är inte siffrorna rättvisande 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.  

  
Länsstyrelsen i Blekinge handlägger inte jordbrukarstöd eftersom Länsstyrelsen Skåne har 
hand om dessa för Blekinges räkning. Den fördelade budgeten inom företags- och 
projektstöd och miljöinvesteringar är slut i många av åtgärderna och därför har det beslutats 
färre ärenden 2019. 
 
Under 2019 arbetade länsstyrelsen med att klara av uppgifterna med att handlägga 
landsbygdsstöd och andra ärenden inom lantbruk och landsbygd. Omfattande samverkan 
mellan länsstyrelser och Jordbruksverket skeddet avseende bland annat personal, utbildning, 
ekonomiska frågor, upphandling och övrigt.  
 
Länsstyrelsen prioriterade bort handläggning av länsstyrelsens egna projektdrivna ärenden 
inom Landsbygdsprogrammet till förmån för landsbygdsföretagens ansökningar. Detta 
innebar att länsstyrelsens egna ansökningar som är mer än två år ökade. Personal slutade 
och det tog tid med upplärning.   
 
Ökningen av antal arbetstimmar beror främst på fler länsstyrelsedrivna projekt och ängs- 
och betesinventering. 
 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

35 

Samlad bedömning av resultat 

Den sammantagna bedömningen är att länsstyrelsen uppfyllt målen. 
 
Länsstyrelsen arbetade under året med att genomföra de prioriteringar och fokusområden 
som används i svenska landsbygdsprogrammet. Tillgängliga medel  användes till 
investeringar, kompetensutveckling och enskilda rådgivningar på landsbygden. Efterfrågan 
på medel  till bland annat till investeringar inom konkurrenskraftigt jordbruk var större än 
tillgänglig budget. 
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11. Fiske 

Lokal fiskenäring  

Länsstyrelsen samverkade under året med övriga kustlänsstyrelser i Sydsverige när det 
gällde främjande av den lokala fiskenäringen. Länsstyrelsen i Skåne, Blekinge och Halland 
träffade landsbygdsminister Jennie Nilsson i september för att informera om läget för den 
regionala fiskenäringen, effekter av torskfiskestoppet i södra Östersjön med mera. 
Landshövdingarna Sten Nordin från Blekinge och Lena Sommerstad från Halland deltog i 
mötet. Landshövdingarna i Blekinge, Skåne och Kalmar uppvaktade i oktober Havs- och 
vattenmyndighetens generaldirektör i frågan om det storskaliga pelagiska fisket i Östersjön 
och föreslog att det svenska storskaliga foderfisket begränsas geografiskt av 
försiktighetsskäl och att åtgärder görs för att komma tillrätta med felrapporteringar inom det 
pelagiska fisket.  
 
Torskfiskestoppet i Östersjön, som infördes i maj 2019, medförde starkt negativ påverkan 
på fiskenäringen. Länsstyrelsen hade under året många kontakter med drabbade 
yrkesfiskare men saknar konkreta verktyg för att mildra effekterna. Vid sakråd på 
Näringsdepartementet framförde länsstyrelsen att det är angeläget att utforma ett akut stöd 
för yrkesfisket, men att det allra viktigaste är att möjliggöra annat fiske för de torskfiskare 
som stoppats. 
 
Länsstyrelsen framförde i ett enkätsvar till Näringsdepartementet att det bör göras en 
djupare analys över hur statsstödsreglerna begränsar möjligheterna att ge stöd till fisket vid 
förluster som de själva inte kan påverka, som till exempel sälskador och fiskestopp, samt 
hur reglerna skulle kunna ändras för att minska utslagningen av det lokala fisket. 
 

 
Bild 5: Längdmätning av gäddyngel 

14 
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Länsstyrelsen framförde även i andra sammanhang att det finns ett antal nationella mål som 
syftar till långsiktigt hållbar lokal utveckling av fiskenäringen både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Exempel på sådana mål är miljökvalitetsmålet som handlar om levande kust och 
skärgård, hållbar landsbygdsutveckling, närproducerade livsmedel, livsmedelsförsörjning i 
kristider och inte minst mål 14.b i Agenda 2030 om att säkerställa tillträde för småskaliga 
fiskare till marina resurser och marknader. Länsstyrelsen menar att alla dessa mål leder 
fram till ett av de främsta målen för fiskeförvaltning som ska vara att bevara och utveckla 
hållbara lokala fisken längs hela Sveriges kust.  
 
Bristen på tydliga mål för svensk fiskeförvaltning samt avsaknad av helhetsgrepp när det 
gäller förvaltning av fiskbestånd, marina däggdjur och fåglar medverkade under 2019 till 
fortsatt minskat lokalt yrkesfiske i Blekinge. Förvaltningen av fiske fokuserar idag helt på 
fiskbestånden. Däremot tappas frågor om vilket fiske som är långsiktigt hållbart eller hur 
förvaltningen av fisket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen, Agenda 2030 och 
nationella strategier inom till exempel livsmedel och landsbygdsutveckling helt bort. 
Förvaltningen av marina däggdjur och fåglar inriktas på varje enskild art i taget och det görs 
inte tillräckliga bedömningar av hur arterna i de marina ekosystemen påverkar varandra och 
hur man sammantaget får störst positiv effekt på miljömålen och till ekosystemtjänsten 
fiske som ingår i Agenda 2030.  Länsstyrelsens verktyg för att direkt påverka förvaltningen 
av fiske eller marina däggdjur är dock mycket begränsade. 
 

Dialogmöten och samverkan 

Länsstyrelsen genomförde under året två dialogmöten med länsstyrelsens rådgivande grupp 
för fiske och vattenbruk. I gruppen ingår regionala representanter från organisationer inom 
yrkesfiske, fritidsfiske, fiskevattenägare och vattenråd. Exempel på frågor som diskuterades 
var aktuella fiskevårdsprojekt, torskfiskestopp, ställningstagande inför en ny period inom 
det pelagiska systemet för fiskerättigheter, sälskadeersättning och skyddsjakt efter skarv och 
säl. 
 
Länsstyrelsen genomförde under året tre möten med Mörrumsåns fiskevårdsgrupp. I 
gruppen ingår representanter för fiskerättsägare, vattenkraftsproducenter, forskning 
(Sveriges Lantbruksuniversitet och Karlstads Universitet), Havs- och vattenmyndigheten, 
berörda kommuner och länsstyrelser. Arbetet i gruppen är inriktat på förvaltningen av 
fiskbestånden i den sydligaste svenska laxälven. Exempel på frågor som behandlades var 
Mörrumsån som indexvattendrag för vildlax, uppföljning av fisksjukdomar, 
fiskevårdsinsatser och planering inför rivningen av Mariebergs kraftverk 2020. 
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Länsstyrelsen tog fram riktlinjer vid tävlingsfiske efter gädda tillsammans med 
Sportfiskarna Blekinge och Karlskrona Fishing som är ett frivilligt samarbete mellan 
professionellt verkande sportfiske entreprenörer i Karlskrona. Riktlinjer för tävlingsfiske i 
Blekinge är ett dokument som inte är lagstadgat utan innehåller rekommendationer och 
förhållningssätt. Riktlinjerna är framtagna för att förbättra förutsättningarna för välmående 
gäddbestånd samt för att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske. En kombination av 
åtgärder är nödvändigt för att uppnå ett långsiktigt hållbart sportfiske. 
 

EU-stöd till fiskerinäringen 

Länsstyrelsen arbetade övergripande inom stöd till fiske från Europeiska Unionen (EU) 
genom att lyfta angelägna frågor på olika sätt bland annat i länsstyrelsernas nätverk inom 
fiske, samt i övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsen 
deltog aktivt i arbetet inför kommande Havs- och fiskeriprogram 2021-2027 bland annat 
genom att medverka i Jordbruksverkets arbete med att ta fram SWOT-analys och 
behovsanalys, samt genom att företräda länsstyrelserna inom Havs- och fiskeriprogrammet 
vid Näringsdepartementets EU-sakråd den 27 september om synergier och samordning 
mellan EU-program. 

Resultatmått och resultatanalys – Fiske 

 
Fiske (verksamhet 62*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 2,3 1,5 1,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 2 637 2 138 1 548 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 207 174 174 

Antal beslutade ärenden 201 185 197 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 11 10 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 2 869 2 943 5 571 

 
Länsstyrelsen ökade antalet årsarbetskrafter under året vilket skapade utrymme för snabbare 
handläggning av ett ökat antal ärenden och ett ökat engagemang för att främja fiske på 
nationell och regional nivå. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens arbete med att främja fiskenäringen såväl inom länet som nationellt är till sin 
karaktär gott. Detta beror på ett långsiktigt arbete.  
 
Exempel på utförda insatser under 2019 som bör ge positiva resultat på lång sikt är 
 

• Framtagna riktlinjer inom tävlingsfiske efter gädda. 
• Samverkan med övriga kustlänsstyrelser i Sydsverige och Havs- och 

vattenmyndigheten när det gäller förändrade mål och metoder i fiskeförvaltningen.  
• Samverkan och dialog med regionala aktörer inom fiske och vattenbruk. 
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• Samverkan med övriga aktörer för att stärka laxbeståndet i Mörrumsån.  
• Engagemang på nationell nivå för länsstyrelserna vad avser övervakning av 

nuvarande, och utformning av kommande Havs- och fiskeriprogram,  
• Information på nationell nivå för Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 

Sveriges Lantbruksuniversitet och länsstyrelserna vad avser fritidsfiskets utveckling 
och påverkan på ekosystemen. 

• Fiskevårdsinsatser: Undersökningar av föreslagna fredningsområden i form av olika 
provfisken. Medverkande i framtagande av hydromorfologiska åtgärdsprogram för 
Lyckebyån, Mieån och Lillån samt genomfört biologisk återställning i flera 
vattendrag i Blekinge.  
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12. Folkhälsa 

Tobaksförebyggande arbete i Blekinge 

Under 2019 hade länsstyrelsen Blekinge, tillsammans med kommunerna, fortsatt stort fokus 
på det tobaksförebyggande arbetet utifrån länsstyrelsens uppdrag kring tobakstillsyn och 
ANDT-S samordning samt brottsförebyggande arbete.  
 
I januari 2019 påbörjades arbetet med att implementera lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter i kommunerna. Under våren bjöd länsstyrelsen in de kommunala 
tobakshandläggarna till fyra av årets fem nätverksträffar. Under nätverksträffarna har 
handläggarna fått möjlighet att ställa frågor och tillsammans diskutera gemensamma 
frågeställningar. 
 
Länsstyrelsen bjöd även in kommunala chefer för att diskutera kommande utmaningar kring 
den nya lagstiftningen. För kommunerna var det en ny organisation som skulle tas fram och 
de hade då ett behov av kunskap för att bland annat fatta beslut om vilken taxa som ska 
gälla vid tillsyn och ansökan om tillstånd för försäljning. I en del kommuner har 
tillståndsgivningen överlämnats till annan nämnd än den som tidigare har tagit emot 
anmälan och genomfört tillsyn enligt tobakslagen.  
 
Länsstyrelsen Blekinge, tillsammans med länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping 
och Hallands län, erbjöd kommunerna flertalet utbildningsinsatser under 2019: 
 
-Utbildning i Förvaltningslag (2017:900) och GDPR. Stort fokus på utbildningen var hur en 
utredning och beslut ska formuleras och vilka delar som ska ingå. Utbildningen vände sig 
till både alkohol- och tobakshandläggare i kommunerna. 
 
-Utbildning i lagen om tobak och liknande produkter. Utbildningen genomfördes som en 
tvådagars utbildning, där den första dagens fokus var den tillståndsgivning som nu infördes. 
Den andra dagens fokus var rökfria miljöer. Även denna utbildnings målgrupp var främst 
alkohol- och tobakshandläggare på kommunerna. Men en stor del av kommunernas ANDT-
samordnare deltog den andra dagen.  
 
-Utbildning i Ekonomisk brottslighet som genomfördes av Bisnode tillsammans med 
Ekobrottsmyndigheten. Utbildningens syfte var att stötta kommunala alkohol- och 
tobakshandläggare vid utredningar om ekonomisk lämplighet vid tillståndsprövning.  
Poliserna och kommunerna har ett lite ändrat tillsynsuppdrag i och med nya lagen om tobak 
och liknande produkter och det fanns då behov av att kompetensutveckla dem i detta. 
Länets poliser och kommunala tobakshandläggare erbjöds därför utbildning i Tillsyn som 
redskap mot illegal tobak och liknande produkter. Denna utbildning resulterar för 
hoppningsvis i bättre samverkan kring tillsyn i länet.  
 
Länsstyrelsen stöttade de kommunala handläggarna med att sprida information om den nya 
lagen genom olika insatser. Till exempel tog länsstyrelsen fram informationsmaterial som 
vände sig till den som vill fortsätta sälja tobaksvaror. Syftet med materialet var att ge 
näringsidkare information om tillståndsplikten och att de skulle ansöka om tillstånd samt 
vad som krävs för att få tillstånd att sälja tobak. Kommunerna använde detta material och 

15 
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lämnade det till näringsidkarna vid tillsyn. En av kommunerna bjöd, i samverkan med 
länsstyrelsen, in aktuella näringsidkare till två informationsträffar, där de förutom att få 
information, även fick möjlighet att ställa frågor till kommunen. För att följa upp 
länsstyrelsen och kommunernas arbete med implementering av den nya lagen och hur 
kommunerna nu arbetar med tillståndsgivningen vid försäljning av tobak har länsstyrelsen 
Blekinge, tillsammans med länsstyrelsen Skåne, tagit fram en enkät som skickades till i 
stort sett samtliga kommuner i landet. Länsstyrelsen Blekinge kommer sammanställa 
enkätsvar i en gemensam rapport, som förväntas vara klar i februari 2020.  
 
Länsstyrelsen tog även fram ett målgruppsanpassat informationsmaterial om rökfria miljöer, 
som distribuerades till berörda via kommunerna. Materialet innehöll information om 
respektive rökfri miljö, vad som gäller kring skyltning och vem som är ansvarig etcetra. 
Detta material blev uppskattat och spreds till i stort sett samtliga kommuner i landet, via 
övriga länsstyrelser. Förutom det målgruppsanpassade informationsmaterialet tog 
länsstyrelsen även fram en matris med information om de nya rökfria miljöerna. Detta 
material användes främst av de kommunala ANDT-samordnarna för att identifiera 
vem/vilka som behövde vilken information i arbetet med att implementera de rökfria 
miljöerna.  
 
Länsstyrelsen hade även ett möte med Region Blekinge för att informera dem om deras 
ansvar kring rökfria miljöer såsom entréer till deras verksamheter men även deras ansvar att 
se till att det finns skyltning vid alla busshållplatser. Ett liknande möte skedde även i en av 
länets kommuner, där kommunen samlade flera olika verksamheter till ett gemensamt 
informationsmöte om de nya rökfria miljöerna för att utreda de olika ansvarsområdena.  
Nätverksträffar, utbildningsinsatser och spridning av informationsmaterial ledde till en 
samsyn kring många frågor kring tolkningen av lagen om tobak och liknande produkter i 
länet. Handläggarna blev stärkta i att göra bedömningar i de enskilda ärendena och tar nu 
hjälp av varandra när frågor uppkommer.  
 

 
 
Bild 6: Skolgård 
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Inom det förebyggande arbetet mot tobak erbjöds länets kommuner även under 2019 
ungdomar att arbeta med tobaksfrågan som feriearbete under sommaren. Liksom tidigare år, 
hade länsstyrelsen en föreläsning och tobakslagen och i år var det så klart lagen om tobak 
och liknande produkter som presenterades. Länsstyrelsen Blekinge presenterade även den 
nya lagen för feriearbetarna i Skånes län.  
 
Länsstyrelsen Blekinge deltog och bidrog med kunskap i andra sammanhang, utanför länet 
till exempel genom medverkan i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för Rökfria 
skolgårdar som kommer presentera sitt resultat i slutet på mars 2020. Men även genom att 
delta på den Fyrlänskonferens om tobak som anordnades av länsstyrelsen i Jämtlands län, 
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Där presenterade länsstyrelsen Blekinge, 
tillsammans med en av länets kommunala tobakshandläggare, det arbete som har 
genomförts under 2018 med Operation Jean Nicot – Myndighetssamverkan mot illegal 
tobak.  
 
Länsstyrelserna har ett gemensamt nätverk, SLATT, för alkohol- och tobakshandläggning. 
Detta nätverk har flera arbetsgrupper kopplat till sig. Länsstyrelsen Blekinge är med i den så 
kallade Tobaksgruppen som särskilt ansvarar för tobaksrelaterade frågor. Syftet är att 
kommunerna ska få kvalitetssäkrade svar på de frågeställningar som de har.  
Blekinge har sedan flera år tillbaka haft ett starkt förebyggande arbete mot tobak. Under 
åren 2015 till 2017 har länet haft ett länsgemensamt tobaksprojekt1; Tobaksfria barn och 
unga i Blekinge (TBU). Resultatet av detta projekt är hållbara strukturer, långsiktighet och 
enhetlighet i det tobaksförebyggande arbetet i länet. Efter projektperiodens slut hade 
kommunerna implementerat metoden och driver den per idag i ordinarie regi. Det har även 
varit stort intresse från andra län samt kommuner gällande arbetssättet, vilket har bidragit 
till spridning. Metoden har även kommunicerats under flera år på grundutbildningen för 
ANDT-samordnare som länsstyrelserna tillsammans med Centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsomyndigheten anordnar årligen. 
 
Statistik från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) synliggör att 
andelen som använt tobak före 14 års ålder i Blekinge är lägre än i riket i övrigt, både 
gällande årskurs 9 och 2 på gymnasiet (CAN, Skolelevers drogvanor 2018).  
 

 
1 Slutrapport tobaksfria barn och ungdomar i Blekinge 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4a09fefa82874d3199e244c1dee5e846/02289-2016-slutrapport-tobaksfria-barn-unga-blekinge.pdf
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I perioden 2014 till 2018 har andelen män och kvinnor som uppger att de dagligen röker 
minskat, bland kvinnor från 12,1 procent år 2014 till 7,9 procent år 2018 och bland män 
från 9,7 procent år 2014 till 9,3 år 2018 (Hälsa på lika villkor. Region Blekinge, 2018). 
Även andelen som uppger att de dagligen snusar har minskat något. Dock är det fortfarande 
en högre andel som röker i Blekinge än i riket i övrigt, så det finns fortfarande ett 
utvecklingsbehov.  

  

Resultatmått och resultatanalys – Folkhälsa 

[Folkhälsa (verksamhet 70*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,4 2,4 2,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 3 674 3 406 3 822 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 25 27 39 
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Antal beslutade ärenden 22 25 38 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 129 

 
Resultatindikatorer i tabellen ovan visar på ett oförändrat läge jämfört med 2018.  
 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att den gemensamma satsningen på tobaksfrågan i länet har stärkt 
kunskap och förmåga både hos kommunerna och polisen att genomföra kvalitativ 
tobakstillsyn, samt att det förebyggande arbetet lokalt för att minska tobaksbruket har 
utvecklats i tydlig positiv riktning. Kopplingen mellan tillsynsarbete, tobaksförebyggande 
arbete och brottsförebyggande arbete har också tydliggjorts. Bedömningen är också att 
länets aktörer är mer mottagliga att följa lagen om tobak och liknande produkter. 
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13. Jämställdhet 
 
Nationellt har länsstyrelsen deltagit i arbetet med nationellt sakkunnignätverk samt i 
utvecklingsarbete som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Länsstyrelsen Blekinge 
producerade även under våren en reklamfinansierad tidning om länets näringsliv och 
jämställdhet, som kom ut som bilaga till Dagens industri i hela landet. 
Jämställdhet och likabehandling är en ständigt pågående process som integreras i arbetet i 
samband med handläggning av ärenden, kontakter med brukare samt vid beslut. Men utan 
en särskild sakkunnig är det svårt att driva frågorna nationellt eller i en extern samverkan, 
något som varit fallet sedan sommaren 2018. Efter att länsstyrelsen fick en ny sakkunnig 
under våren 2019 för att arbeta ca 40 % med jämställdhet har en tydlig effekt, särskilt i det 
externa arbetet, märkts. 

Jämställdhet som strategisk kompetens i länet                       
Regeringens jämställdhetspolitiska mål kristalliserades under 2019 i Blekinge till ett arbete som 
förebygger våld i nära relationer samt förbättrar den ekonomiska och sociala jämställdheten och 
tillväxten i länet. Arbetet präglades av att både privata och offentliga intressenter verkade 
tillsammans på olika forum. Metodval baseras på vetenskaplig analys och statistik.  

Genom att överta hela ansvaret för det strategiska jämställdhetsnätverket Jämställt Blekinge 
Nu har länsstyrelsen drivit arbetet genom kommunikation, utbildning och 
samverkansträffar. Nätverket har fått en struktur och handlingsplan inför 2020. Antalet 
medlemsorganisationer ökade under 2019 och består idag av alla kommuner, de flesta av 
länets storföretag, försvaret, Region Blekinge, Blekinge tekniska högskola, Litorina 
folkhögskola, Blekinge idrotten, alla science parks i länet, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Boverket samt några mindre bolag och föreningar. 
 
En särskild informationsinsats genomfördes i juni i hela länet och även nationellt genom att 
myndigheten och nätverket producerade en bilaga ”Äkta och nära Blekinge” i Dagens 
industri för att lyfta det jämställdhetsarbete som företagen bedriver i länet; bland annat inom 
telekom och försvarsindustrin. Bilagan fick bra genomslag. 

Resultatmått och resultatanalys – Jämställdhet 

Jämställdhet (verksamhet 80*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,4 1,7 1,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 2 127 2 967 2 138 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 9 13 10 

Antal beslutade ärenden 11 9 10 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 255 0 300 
Antal externa kompetenshöjande insatser1)  6 2 0 
Antal partnerorganisationer i länets strategiska 
jämställdhetsnätverk1) 31 28 26 

Antal områden som särskilda jämställdhetsåtgärder företagits i inom 
länsstyrelsen1) 6 0 0 

 
Källa: Egen statistik länsstyrelsen 
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Av årsarbetskraften har en hel tjänst varit inom uppdraget för att motverka mäns våld mot 
kvinnor och resterande del har varit uteslutande jämställdhetsintegration. Det har självfallet 
haft effekt på arbetet att resursen saknades helt från juli 2018 till mars 2019. Dock finns det 
få ärenden inom jämställdhetsintegration vilket har underlättat prioriteringen och fokus har 
lagts på information, utbildning och det regionala nätverket. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att under 2019 har intresset och kunskapsnivån ökat inom frågor 
kring jämställdhet och likabehandling i länet. Länsstyrelsens informationsinsatser samt 
arbete via nätverket har på ett konkret sätt bidragit till att allt fler förstår varför det behövs 
en regional strategi för jämställdhetsarbete i Blekinge. 
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14. Integration 
Under 2019 antogs i enighet en ny regional överenskommelse (RÖK) som tar fasta på att se 
länet som en helhet och att tillsammans utveckla skalbara system för mottagande av 
asylsökande och flyktingar. Länet har också enats om ett förhållningssätt med individen i 
centrum och beslutat att utöka och systematisera samarbetet med den idéburna sektorn. 
Olika nätverk och samverkansgrupper inom integrationsområdet har slagits samman under 
2019 för att underlätta och förenkla samarbetet i länet. 
 
Migrationsverket avvecklade under året sin verksamhet i länet, vilket påverkade 
möjligheterna till samarbete med myndigheten negativt. Aktörer i länet framförde att det 
blivit svårare att hitta vägar in till Migrationsverket när myndigheten nu saknar lokal 
närvaro. Nya strukturer började byggas upp och det arbetet kommer att fortgå under 2020.   
 
Även Arbetsförmedlingen avvecklade lokalkontor i länet, vilket skapade utmaningar 
särskilt för kommuner och nyanlända. I länet finns ett fungerande Integrationsråd och 
beredningsgrupp som länsstyrelsen leder, vilket kan bidra till att lättare hitta nya strukturer 
och samarbetsformer. 
 
Dialogen kring länstal, kommuntal och anvisningar av ensamkommande barn fungerade väl 
och processen präglades av samarbetsvilja. Detta kan ses som en effekt av ett långsiktigt 
arbete i länet avseende samarbetet kring RÖK och dess handlingsplaner. 
 
Under 2019 inriktades arbetet med utvecklingsmedel på att bygga och stödja större och mer 
hållbara samarbeten och projekt. Istället för många små och korta insatser beviljades medel 
till större och mer långsiktiga insatser.  
 
Kompetenshöjande insatser inom samhällsorienteringen genomfördes i samarbete med 
Ronneby kommun.  
 
Uppdragen kring samhällsorientering, utvecklingsmedel, ensamkommande barn, 
mottagningskapacitet, bosättning och informationsverige redovisas under februari 2020 till 
ansvarigt departement av Länsstyrelsen Jönköping. Av lägesbilden avseende 
mottagningskapacitet i länet för 2019 framgår att kapaciteten i länet sammantaget är god 
men att viss ansträngning finns hos tandvård samt hos barn- och mödrahälsovård. 
Situationen förbättrades något under slutet av året.   
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Resultatmått och resultatanalys – Integration 

Integration (verksamhet 85*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,0 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,0 1,8 2,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 117 2 205 2 939 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 39 53 47 

Antal beslutade ärenden 36 51 52 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 1 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 100 -256 -232 
Beviljade utvecklingsmedel (inkl medel som utbetalas av annan 
länsstyrelse)1) 4 529 5 807 - 

Innestående medel för innevarande år (ej utbetalade statsbidrag) 
(tkr)1) - - - 

Extra äskanden (utvecklingsmedel) (tkr)1) 385 - - 
Beviljade medel efter äskande (tkr)1) 385 - - 
Utbetalade bidrag efter extra äskande (tkr) 1) 4 914 5 807 - 

Källa: Statistiken är hämtad från Platina 

Under 2019 betalade Länsstyrelsen i Blekinge ut 2 649 919 kronor i statsbidrag till tidiga 
insatser för asylsökande. Därutöver betalades 2 264 778 kronor ut i statsbidrag till 
verksamheter i länet enligt 37 och 37a§§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar. Insatserna ledde till ökad aktivering hos målgruppen och 
det fanns ett brett och bra utbud av insatser. Bland annat de insatser som valt att kombinera 
aktiviteter för barn med aktiviteter för vuxna, för att underlätta föräldrarnas deltagande, 
visade på goda resultat. Antalet asylsökande i länet minskade kraftigt under 2019, vilket gav 
vissa effekter i form av ökade svårigheter för arrangörer av verksamheter att nå 
målgruppen.  

Länsstyrelsen i Blekinge lämnade under 2019 statsbidrag till arbetet med 
samhällsorientering och tidigare år även till arbetet med studievägledning online som 
bedrivs av Ronneby kommun. Arbetet i Ronneby kommun beviljades under 2019 med 30 
miljoner i stöd från asyl- och migrationsfonden (AMIF) för att utöka verksamheten 
nationellt och länsstyrelsen följer detta med stort intresse. 

Samlad bedömning av resultat 

Integrationsrådet och tillhörande beredningsgrupp finns i länet och fungerar mycket väl. Det 
är en viktig framgångsfaktor i integrationsarbetet att denna samarbetsvilja finns och 
länsstyrelsen har prioriterat arbetet med att bibehålla gruppernas goda arbete. 

Tjänsten som integrationssamordnare var under delar av 2019 vakant, vilket ledde till att 
prioriteringar behövdes göras mellan de olika uppdragen i regleringsbrevet. Till exempel 
prioriterades arbetet med att sprida information om www.informationsverige.se ned till 
förmån för arbetet med statsbidragen, samverkan med idéburen sektor samt att bibehålla 
den goda samverkan i länet i form av integrationsråd och tillhörande beredningsgrupp. 
Tjänsten tillsattes i slutet av 2019 och förhoppningen är att det framöver kommer innebära 
en större stabilitet och långsiktighet i arbetet med integrationsuppdraget. 
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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 

1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas 
Länsstyrelsen bevakade under året ett 30-tal jord- och skogsbruksfastigheter som ägs helt 
eller delvis av dödsbo. Dödsbon som ej avvecklar sina innehav av jord- och 
skogsbruksfastigheter inom fyra år har ofta komplex ägarstruktur med ägare som är bosatta 
i andra länder vilket medför omfattande utredningsarbete och långa handläggningstider.  
 
Under året identifierade länsstyrelsen sex fastighetsinnehav som kvarstår att hantera. 
 

Samlad bedömning av resultat 

Tillsynen prioriteras lågt eftersom syftet med regelverket är att jord- och skogsmark ska 
förvaltas så att den ger samhällsnytta inom de gröna näringarna. De fastigheter som ej 
avvecklas helt är till övervägande små fastigheter med lågproduktiv mark. 
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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 
Jämställdhetsintegrering förstärktes under 2019 på länsstyrelsen särskilt inom kris- och 
beredskap i samband med planering av totalförsvarsövning TFÖ 2020, inom plan- och bygg 
genom regional utbildning inom likabehandling för utvalda medarbetare, inom Human 
Resources (HR) genom en ny utbildning för nyanställda, inom landsbygdsavdelningen 
genom analys av könsrelaterad statistik och en myndighetsövergripande rapport som 
genomlysning av landsbygdsstöden ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Jämställdhetsintegration förstärktes även inom Funktionen för social hållbarhet och inom 
Agenda 2030-arbetet på länsstyrelsen, bland annat genom arbete inom integration och 
utdelning av utvecklingsmedel TIA (Tidiga Insatser för Asylsökande), § 37 och § 37a där 
jämställdhet har beaktats särskilt, samt inom föräldrautbildningar och mänskliga 
rättighetsutbildningar. 

Samlad bedömning av resultat 

Jämställdhetsintegration har blivit en naturlig del av arbetet inom många fält på 
Länsstyrelsen Blekinge genom att perspektivet har aktivt lyfts i det tvärsektoriella 
arbetssättet samt genom särskilda utbildningar som medarbetare har kunnat delta i. 

 
 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad 
statistik baserat på kön 
Länsstyrelsen Blekinge kunde delvis presentera könsrelaterad statistik av sin verksamhet 
under 2019 men det är en del kvar innan allt arbete kan belysas utifrån genusperspektivet. 

24 
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På grund av att Platina ärendehanteringsprogram inte stödjer könsuppdelad rapportering i 
sin nuvarande form presenterade länsstyrelsen inte heltäckande underlag för hur ärenden är 
uppdelade mellan könen.   
 
När det gäller uppdelning av medarbetare var omsättningen stor under 2019 men balansen 
mellan könen har hållit sig runt 50% - 50% i alla fall. När det gäller chefer finns det fler 
kvinnliga chefer såväl bland avdelningschefer som funktionschefer. 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen Blekinge kunde inte presentera genomgående genusanalyserad statistik, men 
utifrån de resultat och nyckeltal som vi kunde få fram under 2019 finns det inget som tyder 
på att läget skulle vara oroväckande, tvärtom. Det finns en god representation av båda kön 
på alla nivåer och i alla analyser som har gjorts. Inga anmälningar togs heller emot om 
motsatsen. 
 

3. Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn 
till barns bästa 
Samtliga länsstyrelser fick under 2019 extra verksamhetsmedel till uppdraget inom 
Mänskliga rättigheter. Verksamhetsmedlen var menade att användas till barnrättsuppdraget 
och verka för att stärka arbetet med barns rättigheter i samtliga län. Länsstyrelsen Blekinge 
erhöll 100 tkr i april och ytterligare 100 tkr i september. Syftet med de extra medlen var 
uppdelat i tre fokusområden;  

1. Utveckla och sprida befintliga metoder och rutiner för att säkerställa tillämpningen 
av barnets rättigheter i praktiken på respektive länsstyrelse. 

2. Vid regionala nätverksträffar/motsvarande möjliggöra samordning och 
erfarenhetsutbyte avseende hur tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i 
praktiken i kommuner och regioner. 

3. Utifrån länsstyrelsernas regionala kännedom bidra till ett riktat stöd efter behov och 
förutsättningar i kommuner och regioner.  
 

Tack vare dessa verksamhetsmedel anordnade länsstyrelsen en utbildning i 
Barnkonventionen under hösten 2019, (7–8 november). Då Barnkonventionen blir svensk 
lag 1 januari 2020 hade utbildningen fokus på Barnkonventionen som lag, vad det innebär 
och hur det berör länets olika verksamheter. Målgruppen för utbildningen var 
förtroendevalda och chefer, men då intresset för utbildningen var stort och anmälan var 
öppen för alla, blev slutresultatet att utbildningen nådde långt bredare än enbart 
målgruppen. Utbildningen bestod av ett halvdagspass som hölls i fyra omgångar, två gånger 
i Karlskrona och två i Karlshamn. Sammanlagt hade insatsen cirka 340 deltagare och än fler 
nåddes av innehållet då åhörarkopior skickades till de som var anmälda men sedan inte 
kunde delta. Effekten av utbildningen var att många representanter från länets olika aktörer, 
däribland kommuner och region, fick information om vad Barnkonventionen som lag 
kommer innebära för länets verksamheter. Utbildningen var också ett sätt att stötta länets 
aktörer i att förbereda sig för lagens krav på barnkonsekvensanalyser och implementeringen 
av barnrättsperspektivet i strategier och beslutsunderlag. Synpunkterna från deltagarna var 
att utbildningsinsatsen levde upp till förväntningarna och fyllde ett behov, men att 
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uppföljning kommer behövas i framtiden när det går att följa rättspraxis inom området. 
Utbildningsinsatsens kostnader, som bland annat bestod av föreläsare, lokalkostnader, fika 
och arbetstid, finansierades helt av de verksamhetsmedel som rekvirerades av Länsstyrelsen 
Dalarna.  
 
Den 20 november anordnade Barnombudsmannen en heldagskonferens om 
barnrättsuppdraget, en aktivitet som också gick in under de verksamhetsmedel som utdelats. 
Dagens innehöll tre webbsända pass och resterande tid avsattes för lokala program. 
Länsstyrelsen Blekinge anordnade därför, i samverkan med Region Blekinge, en regional 
heldag om barnrättsuppdraget, där strateger från länets kommuner bjöds in. Syftet med 
dagen var att ta ett regionalt grepp om det strategiska arbetet med barnrättsuppdraget och 
samtidigt analysera behov av stöd och insatser hos länets olika aktörer. Närvarande på 
mötet var två representanter från länsstyrelsen, en representant från Region Blekinge samt 
en representant från tre av länets fem kommuner, (representanter från resterande två 
kommuner fick förhinder). Uppföljande möte är inbokat den 28 januari 2020, där varje 
aktör ansvarar för att bjuda in fler aktuella representanter från sina respektive 
organisationer.  
 
Under 2019 hölls även två utbildningsinsatser inom det våldsförebyggande uppdraget med 
starka kopplingar till barnrättsperspektivet. Den ena utbildningen riktade sig till 
handläggare inom Socialtjänsten och handlade om Barnkonventionen i den dagliga 
handläggningen. Fokus var bland annat på handläggning i utredningar samt 
barnkonventionen i förhållande till ärenden med hedersrelaterat våld. Den andra 
utbildningen handlade om sexuella övergrepp på barn mellan syskon och riktade sig till de 
som arbetar med barn i länets kommuner, familjehemsföräldrar, hälso- och sjukvård och 
idéburen sektor. Föreläsningen syftade till att ge en bred introduktion till sexuella övergrepp 
mot barn och lyfta barns utsatthet för sexuella övergrepp av andra barn.  
 
Länsstyrelsen Blekinge hade en heldagsutbildning för nyanställda, där ett pass handlade om 
mänskliga rättigheter. Under detta pass fick deltagarna även information om 
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Effekten av denna aktivitet var att samtliga 
nyanställda fick samma baskunskap om Barnkonventionen och hur viktigt det är att 
barnrättsperspektivet genomsyrar länsstyrelsens verksamheter.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att de aktiviteter som genomförts har stärkt kunskapen om barns 
rättigheter hos kommuner, region samt internt hos länsstyrelsen.  
 
Aktiviteterna anses ha bidragit till ökad kunskap om Barnkonventionen och innebörden av 
att aktuell konvention blev svensk lag 1 januari 2020. Bägge utbildningsinsatser som hölls 
under året, den ena för handläggare inom socialtjänsten under våren och den andra riktad 
särskilt mot förtroendevalda och chefer under hösten, var mycket uppskattade och 
deltagandet var högt. Gällande höstens utbildning deltog ett stort antal personer utanför 
specifik målgrupp och utbildningen uppskattas därmed ha nått ut brett i länet. Ett flertal 
synpunkter om behov av uppföljande utbildningsinsatser har framkommit, vilket i sin tur 
kan tolkas som att aktuella insatser har varit starkt efterfrågade.  
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I samband med att länsstyrelsen, i samverkan med Region Blekinge, anordnade en heldag 
för representanter från länets kommuner har möjligheten att utbyta erfarenheter och skapa 
en gemensam överblick över arbetet med barns rättigheter i länet erbjudits. Effekten av 
mötet är att en fortsatt samverkan är inplanerad för 2020.   
 

4. Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Under 2019 anordnade Länsstyrelsen Blekinge regionala möten för representanter inom 
funktionshinderområdet i länets kommuner och Region Blekinge. Det första mötet hölls i 
januari och syftade till att följa upp en regional kartläggning som genomfördes under 2018. 
Det andra mötet hölls i maj och hade fokus på samråd och delaktighet. Det tredje mötet 
hade i sin tur fokus på en inventering av strategier och handlingsplaner i länets kommuner 
och i regionen. Syftet var också att få en överblick över vilka behov av stöd och insatser 
som finns hos länets kommuner, som i sin tur kan ligga som grund för länsstyrelsens 
inriktning under 2020. Förhoppningen är att detta forum för funktionshinderfrågan är 
långsiktigt och nytt möte för våren 2020 är i planeringsfas. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge har inlett samverkan med länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och 
Kronoberg för att länen ska kunna utbyta idéer, stötta varandra i respektive uppdrag samt 
analysera eventuella möjligheter till gemensamma insatser. Denna samverkan planeras vara 
långsiktig då behovet av länsöverskridande är stort hos samtliga, deltagande länsstyrelser.  
Funktionshinderperspektivet har inkluderats i introduktionsutbildningen för nyanställda 
internt på Länsstyrelsen Blekinge. Där presenterades en sammanfattning av Konventionen 
för personer med funktionsnedsättning, vad konventionen innehåller och innebär.  
 
Länsstyrelsen Blekinge anordnade under 2019 en utbildningsdag om våld mot personer med 
funktionsnedsättningar. Utbildningen riktade sig mot chefer och personal inom 
funktionshinderområdet, angränsande hälso- och sjukvård samt idéburen sektor. Under 
utbildningsdagen presenterades baskunskap om våld i nära relationer och metoder för att 
upptäcka och hantera våld i mötet med personer med funktionsnedsättning. Ca 30 personer 
från Blekinge deltog. En effekt av dagen var att länets kommuner vill implementera VIP-
programmet, som är ett program som syftar till att förebygga våld i nära relationer för 
personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer. 
 
Under hösten 2019 anordnade Länsstyrelsen Blekinge även en utbildning i 
Barnkonventionen. Även här ingick funktionhindersperspektivet i utbildningen, med fokus 
på rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Utbildningen, som i sin helhet hade ca 340 
deltagare, bidrog därmed till att belysa vikten av funktionshinderperspektivet i allt arbete 
med barn och deras rättigheter.  
 
Resultatet av att ha med funktionshinderperspektivet i olika aktiviteter och insatser är att 
spridning av information kring rättigheter för personer med funktionshinder blir större samt 
att riskerna för att perspektivet hamnar i skymundan blir mindre.  

27 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

54 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att de aktiviteter som genomfördes har stärkt kunskapen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning hos kommuner, region samt internt hos 
länsstyrelsen.  
 
Resultatet av att ha med funktionshinderperspektivet i olika aktiviteter och insatser är att 
spridning av information kring rättigheter för personer med funktionshinder blir större samt 
att riskerna för att perspektivet hamnar i skymundan blir mindre. Genom det forum för 
samverkan som startades upp under 2019, där länets kommuner och region bjöds in, 
skapades även en större överblick över länets förutsättningar för arbetet med det 
funktionshinderspolitiska uppdraget. Gemensamma behov togs fram och kontaktnät 
breddades. Samordningen av länets aktörer genom gemensamma möten och aktiviteter 
planeras vara långsiktig och de tre möten som hölls under 2019 anses vara en bra grund för 
fortsatt arbete.   
 
 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet 
Det interna arbetet med att integrera mänskliga rättigheter i länsstyrelsens verksamheter 
bedrevs under 2019 främst genom kompetenshöjande insatser. Under våren hölls ett internt 
utbildningstillfälle i samband med ett personalinformationstillfälle. Mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och tvärperspektiv om miljöarbetet presenterades grundläggande utifrån 
kopplingen till hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030.  
 
Under en heldagsutbildning för nyanställda hölls en föreläsning om mänskliga rättigheter. 
Deltagarna fick information om Den allmänna förklaringen om Mänskliga rättigheter, samt 
om konventioner och dess innehåll. Angående konventioner fick Barnkonventionen och 
Konventionen för personer med funktionsnedsättning särskilt fokus. Deltagarna fick göra 
två övningar under utbildningstillfället, där syftet var att förankra rättighetsperspektivet och 
fördjupa kunskapen om vad mänskliga rättigheter innebär. Den ena övningen gick ut på att 
deltagarna fick chans att fundera och diskutera om hur mänskliga rättigheter påverkar 
länsstyrelsens olika verksamheter. Den andra övningen gick ut på att deltagarna delades upp 
i grupper och fick uppgift att prioritera bort ett antal rättigheter. Syftet var att belysa hur 
viktiga de mänskliga rättigheterna är och hur beroende de är av varandra. Under 
utbildningstillfället presenterades även kopplingen mellan mänskliga rättigheter och 
Agenda 2030.  
 
Under ett av höstens personalinformationstillfällen genomfördes en presentation av Agenda 
2030 och en övning där länsstyrelsens samtliga medarbetare fick diskutera en påhittad 
byggnadsplan utifrån de tre olika dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. Under denna övning fanns även ett starkt rättighetsperspektiv närvarande, 
vilket visade sig i diskussionerna. Medarbetarna fick därmed chans att förankra mänskliga 
rättigheter som perspektiv såväl personligt som i förhållande till sina respektive 
verksamheter och ansvarsområden. På så sätt fick hela länsstyrelsen en gemensam 
kompetenshöjning i rättighetsperspektivet.  
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Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att de aktiviteter som genomfördes stärkte kunskapen om mänskliga 
rättigheter internt på länsstyrelsen.  
 
De aktiviteter som genomfördes syftade till att skapa en grundförståelse för vad mänskliga 
rättigheter innebär samt dess koppling till länsstyrelsens olika verksamheter, för att sedan 
kunna utökas genom fördjupade och mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser 
framöver. 
 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella 
folkhälsomålet uppnås 
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Nedan redovisas hur länsstyrelsen arbetade med tobaksfrågan 2019 för att bidra 
till det nationella folkhälsopolitiska målet, samt delar av de åtta målområdena som 
regeringen beslutat om. 

Länsstyrelsen Blekinges tobaksarbete kopplat till folkhälsomålen 

Insatser för att stärka arbetet mot tobaksbruk och illegal försäljning av tobaksprodukter i 
Blekinge hade tydliga kopplingar till målområde 1, 5 och 6.  
 

1. Det tidiga livets villkor 
Genom att arbeta för att stärka unga människors kunskap om tobakens negativa påverkan på 
hälsa och miljö förväntas detta i längden bidra till färre rökande blivande föräldrar samt att 
andelen rökande småbarnsföräldrar minskar i länet. Barns fysiska utveckling har stark 
koppling till exponering för tobaksrök i unga år.  
 

2. Boende och närmiljö 
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. Arbetet bedöms bidra till 
att fler barn och unga, samt vuxna får möjlighet till en rökfri boendemiljö, samt att den 
illegala försäljningen av tobaksprodukter minskar i närmiljön. 
  

3. Levnadsvanor 
Det tobaksförebyggande arbetet bedöms främjande Blekingebornas handlingsutrymme och 
möjligheten till hälsosamma levnadsvanor genom ett liv fritt från tobaksbruk och 
exponering för tobaksrök.  

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen bedömer att den gemensamma fortsatta satsningen på tobaksfrågan i länet 
under 2019 stärkte kunskapen och förmågan både hos kommunerna och polisen att 
genomföra kvalitativ tobakstillsyn, samt att det förebyggande arbetet lokalt för att minska 
tobaksbruket utvecklades i tydlig positiv riktning. Detta i sin tur bidrog till insatser inom tre 
av de åtta nationella folkhälsomålområdena utvecklades.  
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7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag 
Länsstyrelsen Blekinge hade under året fokus på att underlätta vägen in till myndigheten 
och dialogen mellan länsstyrelsen och aktören. Detta resulterade i att de som kontaktar 
länsstyrelsen digitalt alltid får ett automatsvar som talar om att vi mottagit sändelsen. Allt 
som kommer in till länsstyrelsen går via diariet, på så vis har länsstyrelsen en väg in vilket 
bidrar till att allt diarieförs korrekt redan från början och att rätt medarbetare får ärendet 
fördelat till sig. 
 
Funktionen för Djurskydd/jakt har tillsammans med funktionen för Tillsyn och Prövning 
lagt stort fokus på att tydliggöra och informera om vad som gäller kring olika hägn 
gentemot företagare (skogsägare och djurhållare) så att det ska bli lätt att göra rätt från 
början när de ansöker om tillstånd. 
 
Servicenivån ökade bland annat genom att ha möten med företag när de har frågor av större 
art och som kan beröra flera lagrum och flera olika avdelningar och funktioner. 
 
Under 2019 började Länsstyrelsen Blekinge med regelbundna möten med kommunerna där 
långsiktiga och strategiska frågor tas upp för att få en tidig dialog med kommunerna. 
Länsstyrelsen hade också så kallade TIS-möten (tvärsektoriellt informations- och 
samrådsmöte) varannan vecka där de som har eller ska lämna in ett ärende kan komma och 
träffa alla berörda inom länsstyrelsen vid ett tillfälle och få vägledning. 
 
Länsstyrelsen Blekinge arbetade med att kartlägga processer inom verksamheten. Dessa ska 
sedan användas för att identifiera var en effektivisering av handläggningen kan ske. 
 
Länsstyrelsen Blekinge arbetade under 2019 aktivt tillsammans med Region Blekinge för 
att underlätta och snabba på processerna vid eventuella större etableringar till länet. 
Processen innebär att länsstyrelsen vid behov sätter ihop en arbetsgrupp som skyndsamt kan 
ge råd i frågor vid etablering, exempelvis vattenförsörjning och uttag av vatten vid 
produktion och olika typer av tillstånd som kan behövas. 
 
Länsstyrelsen Blekinge var under 2019 stödjande i utvecklingen och uppbyggnaden av ett 
kluster för film, media och spelbranschen i länet genom att man samlade politiker på ett 
strategiskt möte för att diskutera hur en sådan utveckling skulle kunna byggas upp och vilka 
stöd som behövs samt genom att bevilja 1:1 medel till denna uppbyggnad. 
 

Samlad bedömning av resultat 

Det samlade resultatet är gott men ytterligare utveckling behövs. Länsstyrelsen har långt 
kvar innan myndigheten är digitaliserad fullt ut och har kortat alla handläggningstider. 
Vidare behöver länsstyrelsen fortsätta arbetet med att föra dialog och ge vägledning till 
företag och allmänhet. 
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8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat 
Länsstyrelsen har flera forum för att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat 
klimat. På regional nivå är samverkansforumet Klimatsamverkan Blekinge viktigt och 
internt finns en etablerad styrgrupp för informationsutbyte och samordning av arbetet inom 
miljömål, klimat- och energiomställning och klimatanpassning. Styrgruppen sammanträder 
regelbundet och består av Blekinges länsråd, avdelningschefer inom relevanta 
verksamhetsområden samt de handläggare som samordnar arbetet med miljömål och klimat 
och energi. 

Fokus på en tryggad dricksvattenförsörjning 

Under 2019 utfördes flera insatser som riktades till att trygga vattenförsörjningen i länet. 
Den regionala vattenförsörjningsplanen antogs i början av året och i samband med det bjöd 
länsstyrelsen in till ett seminarium ”Kommunsamverkan för en tryggad 
dricksvattenförsörjning”. Tillsammans med Livsmedelsverket hölls också en workshop 
uppbyggd kring Livsmedelsverkets handbok om klimatanpassad kommunal 
dricksvattenförsörjning (KASKAD). 
 
Inför sommaren 2019 var grundvattennivåerna lägre än normalt i Blekinge. För att 
förebygga eventuella problem och vara förberedd på en bristsituation, liknande sommaren 
2018, tog länsstyrelsen fram en filmserie riktad till allmänheten om torka och vattenbrist.  

Förordning om översvämningsrisker 

Karlskrona och Karlshamn har blivit utpekade som områden med betydande 
översvämningsrisk enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker, både på 
grund av stigande hav och höga flöden i Lyckebyån och Mieån. I arbetet med att ta fram 
riskkartor var länsstyrelsen under 2019 med och granskade underlag och data, och fattade 
sedan beslut om riskkartor som visar möjliga ogynnsamma följder som kan uppkomma i 
samband med översvämning. 
 

Status för det lokala anpassningsarbetet 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk försäkring presenterade under året en kartläggning 
över hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Det var den fjärde 
kartläggningen och Blekinges kommuner har varit högt placerade vid samtliga 
undersökningar. I år hade kommunerna i Blekinge län högst genomsnittlig poäng jämfört 
med alla län i Sverige. Det var fyra av Blekinges fem kommuner som svarade på enkäten 
och snittpoängen för de svarande var 24,5 poäng av 30 möjliga. 
 
Länsstyrelsen ger löpande stöd till länets kommuner och andra aktörer gällande 
klimatanpassning inom fysisk planering. Det bevakas också löpande i länsstyrelsens 
ärendehantering. Genom det ökar kunskapsnivån om frågorna både internt på länsstyrelsen 
och hos involverade externa aktörer. 
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Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att den regionala samordningen för anpassning till ett 
förändrat klimat lever upp till nationella mål. Bedömningen grundas på att länsstyrelsen 
löpande ger vägledning och utför stödjande insatser inom klimatanpassning till externa 
aktörer, däribland länets kommuner.  
 
Under året har arbetet enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete initierats på myndigheten. En klimat- och sårbarhetsanalys för 
länsstyrelsens verksamhetsområden har påbörjats, vilken enligt förordningen ska ligga till 
grund för klimatanpassningsarbetets inriktning och framtagandet av en handlingsplan. 
Arbetet med handlingsplanen kommer att fortsätta under 2020 och under tiden finns den 
befintliga handlingsplanen ”Anpassning till ett förändrat klimat. Blekinges regionala 
handlingsplan” som antogs 2014. 
 

9. I sin verksamhet verka för att behovet av bostäder 
tillgodoses 
Länsstyrelsen bjöd under året varannan vecka in kommunerna och Trafikverket att föredra 
planärenden vid tvärsektoriella möten som hölls hos länsstyrelsen. Här bjöds även 
representanter in från olika sakområden inom länsstyrelsen som berörs av ärendet. I det 
tvärsektoriella samarbetet lämnas ärende för internremiss till sakområde där framförallt 
hänsynstagande till kulturmiljön är ett viktigt område när det gäller arkitektur- och 
gestaltningsfrågorna. Länsstyrelsens interna tvärsektoriella arbete är väsentligt för att 
säkerställa att inte någon sakfråga förbises. Genom att utnyttja alla kompetenser ökar också 
kvaliteten på beslut och yttranden.  
 

 
Bild 7: Detaljplaneförslag i Kalskrona kommun 
 
Kommunerna och Trafikverket hade under året möjlighet att diskutera med länsstyrelsen 
som rådgivande myndighet innan ett planärende påbörjades. Länsstyrelsen erbjuder även 
externa intressenter att diskutera med länsstyrelsen.  
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I övrigt bedriver länsstyrelsen kontinuerlig tillsynsvägledning genom rådgivning till 
kommunerna i den kontinuerliga handläggningen samt genom att delta i kommunernas 
planprocess vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner. Målsättningen är att klara 
angivna svarstider i granskningsskedet på 30 dagar för detaljplaner. För att uppnå målet ska 
tydliga och uttömmande synpunkter lämnas från länsstyrelsen. Om länsstyrelsen blir 
delaktig i ett tidigt skede av kommunernas planprocess kan eventuella konflikter med de 
statliga intressena som länsstyrelsen har att bevaka, enligt 11 kap. 10 § Plan- och 
bygglagen, minimeras.   
 
Länsstyrelsen anordnade två plan- och byggträffar med länets kommuner. På våren hölls en 
på länsstyrelsen och på hösten var det Sölvesborgs kommun som var värd. Träffarna hade 
en god uppslutning och gav en möjlighet till erfarenhetsbyte och spridning inom olika 
lagstiftningar och intressen som ska bevakas i den fysiska planeringen. Förhoppningen är att 
länsstyrelsen och kommunerna ska få ett fortsatt bra samarbete och en ökad dialog för att 
effektivisera handläggningen.  

Strandskydd                                      
Länsstyrelsen bedriver kontinuerlig tillsyn och rådgivning i samband med enskilda 
ansökningar om strandskydd och kommunernas tillämpning i samband med länsstyrelsens 
granskning av dispenser enligt 19 kap. 3 § Miljöbalken och överklagade bygglov. 
Handläggning sker kontinuerligt och målvärdet för handläggningstiderna uppfylls med god 
marginal. Framöver behöver tid avsättas till planering och utformning av en ökad 
egeninitierad tillsynsverksamhet och mellankommunal samverkan. En ökad dialog mellan 
alla parter ger en ökad förståelse för varandras målbilder men kräver samtidigt ökat 
engagemang från samtliga berörda. Länsstyrelsen kan utläsa en ökning av ansökningar om 
upphävande av strandskyddsdispens i angränsning till diken och mindre sjöar under året. 
Eftersom länsstyrelsen inte har generella undantag i länet tar detta mycket tid och resurser i 
anspråk.  

Länsstyrelsen överklagade under året ett beslut om avstyckning till Högsta domstolen 
eftersom Mark- och miljödomstolen ändrade länsstyrelsens beslut om upphävande av ett 
kommunalt strandskyddsbeslut med anledning av att markområdet som togs i anspråk inte 
ansågs vara förenligt med strandskyddet och således inte heller Fastighetsbildningslagen. 
Länsstyrelsen överklagade ett strandskyddsbeslut från Mark- och miljödomstolen under året 
eftersom den ändrade länsstyrelsens beslut om upphävande av ett kommunalt 
strandskyddsbeslut. Högsta domstolen biföll länsstyrelsens överklagande. 

Fastighetsbildning 
Länsstyrelsen ingår i en nationell förvaltningsgrupp mellan länsstyrelserna och lantmäteriet 
som etablerades under maj 2018. Förvaltningsgruppen syftar till att öka kunskapen för 
respektive myndighet, förbättra samarbetet och i förlängningen bidra till en ökad 
samhällsnytta. Det är viktigt vid en effektiv och rättssäker handläggning att det finns en 
samsyn hos berörda myndigheter om hur samråd ska ske och om möjligt en enhetlig 
bedömning i fastighetsrättsliga frågor. Under 2019 påbörjades arbete med att diskutera 
frågan om strandskydd och en handläggarträff erbjöds av den nationella 
förvaltningsgruppen 6 november för lantmäteriet och länsstyrelserna. Det kan konstateras 
att det är ett brett sakområde med många aspekter att beakta. En överenskommelse mellan 
myndigheterna har tagits fram som bland annat redogör att handläggningstiden för 
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fastighetsbildningsärende ska beredas inom 21 dagar. Handläggarstöd över ärendena som 
bereds är under uppbyggnad mellan länsstyrelsen och lantmäteriet.  
 
Under året fungerade länsstyrelsen kontinuerligt som en rådgivande part för Lantmäteriet i 
samband med lantmäteriförrättningar. I några procent av ärendena per år har länsstyrelsen 
någon erinran då fastighetsbildningen riskerar att hämma till exempel lantbrukets 
bedrivande och påverkan på strandskyddet samt påverkan på riksintresse. Länsstyrelsen 
fungerade även under året som en rådgivande part vid förrättningar och förvaltning av 
samfälligheter. 

Infrastruktur 

Ärendehandläggningen skedde kontinuerligt och tidiga samråd med Trafikverket hölls 
under året. Länsstyrelsen har haft Sydostlänken och E 22 som större projekt i länet för 
handläggning.  
 

Samlad bedömning av resultat 

Länsstyrelsen prioriterade under året ärendehandläggningen och deltog i den 
kompetensutveckling som var till nytta för de ärendegrupper som plan handlägger. I övrigt 
klarar länsstyrelsen de avsatta målen inom ärendehandläggning och även de nationella 
målen inom fastighetsbildningsärende som faställts till 21 dagar. 

Genom uppdragen i Plan- och bygglagen inryms flera av miljömålen inom god bebyggd 
miljö och målen för Agenda 2030 i det arbete som länsstyrelsen utförde under 2019.  
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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 arbetet 

Miljömålen är ett prioriterat övergripande arbete som berör länsstyrelsens alla avdelningar. 
Länsstyrelsen Blekinge har integrerat miljöledning, miljömålsarbete och strategiskt arbete 
med klimat, energi och klimatanpassning i länsstyrelsens verksamhetsplanering och 
tertialuppföljning. Flera åtgärder från ”Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2017–2020” 2 finns årligen med i verksamhetsplanen för länsstyrelsen 
och det finns en utsedd ansvarig för varje åtgärd. För att lättare kunna följa upp arbetet inom 
respektive miljömål taggas aktiviteter i verksamhetsplanen med vilka miljökvalitetsmål de 
bidrar till att uppfylla.  
 
Länsstyrelsen har en intern styrgrupp för informationsutbyte och samordning av det 
regionala arbetet inom miljömål, klimat- och energi samt för klimatanpassning. Styrgruppen 
består av länsråd och avdelningschefer för länsstyrelsens verksamhetsområden, samt de 
handläggare som samordnar arbetet inom miljömål, klimat- och energiomställning samt 
klimatanpassning. För att få kontinuitet i arbetet hålls regelbundna styrgruppsmöten. 
Genom intern miljöledning integreras det interna och externa miljöarbetet. I 
miljöledningsgruppen som träffas regelbundet ingår samordnarna för miljöledning, 
miljömål och klimat- och energifrågor samt avdelningschef och medarbetare för 
Verksamhetsstöd. Miljöledningsgruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra det interna 
miljöarbetet. Länsstyrelsen Blekinge är miljödiplomerad enligt miljöledningsstandarden 
Svensk Miljöbas och genomgår varje år extern miljörevision för att förnya miljödiplomet.  
Internt har länsstyrelsen utsett miljömålsansvariga med övergripande ansvar för respektive 
miljökvalitetsmål och uppföljningen av detta. Till sin hjälp har de en målansvarsgrupp som 
består av interna experter inom området, vilket stärker ett tvärsektoriellt arbete. Inför 
miljömålsbedömningarna under hösten 2019 deltog länsstyrelsens 
miljökvalitetsmålsansvariga i de Skype-möten som arrangerades av Regional Utveckling 
och Samverkan (RUS) tillsammans med nationella målansvariga myndigheter  

 
2 Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 Länsstyrelsen Blekinges webbplats 
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Regionalt åtgärdsprogram 

Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram ”Ett hållbart Blekinge - regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020” är att lyfta fram och inspirera till 
genomförande av åtgärder för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. En viktig 
målsättning med åtgärdsprogrammet är att det ska vara ett stöd för kommuner och andra 
regionala aktörer som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen i Blekinge.  
 
I åtgärdsprogrammet är miljökvalitetsmålen grupperade i följande fokusområden:  
-God bebyggd miljö  
-Friskt vatten  
-Biologisk mångfald  
-Giftfri miljö  
-Hållbara transporter och smart energi  
-Hållbar livsstil  
 
Länsstyrelsen har internt utsett ansvariga för respektive fokusområde i åtgärdsprogrammet. 
De fokusområdesansvariga har ett övergripande ansvar för åtgärder, remisser och 
utvecklingsarbete inom sitt fokusområde. Länsstyrelsen arbetar med åtgärdsprogrammet 
och dess genomförande i tät kontakt, främst med kommunerna, men även med andra 
aktörer. Länsstyrelsen Blekinge har deltagit i ett länsstyrelsegemensamt RUS-projekt med 
syfte att ta fram ett gemensamt digitalt uppföljningsverktyg för de regionala 
åtgärdsprogrammen och detta verktyg kommer att börja användas fullt ut under 2020. 

Stöd till kommuner 

En regional grupp för miljökvalitetsmål som sammankallas av Länsstyrelsen Blekinge 
träffas kontinuerligt och har ett gott samarbete på många områden. Länsstyrelsen arrangerar 
seminarier och deltar med stöd i olika kommunala samarbeten som till exempel gruppen för 
kontroll av luftkvalitet i tätorter. 
 
För att förstärka samverkan mellan olika områden och minimera resandet för länets aktörer 
ordnas möten samma dag för den regionala arbetsgruppen för miljömål och 
Klimatsamverkan Blekinge. I dessa båda grupper finns representanter från länsstyrelsen, 
kommunerna, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Energikontor Sydost, Region Blekinge, 
Skogsstyrelsen och företagsnätverket NetPort Science Park.  
 
Länsstyrelsen Blekinge samverkar också med övriga län i södra Sverige bland annat genom 
att delta i de sydlänsmöten som länen turas om att ordna. Sydlänsgruppen består av 
representanter från länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, 
Jönköping, Västra Götaland, Gotland och Östergötland.   

Generationsmålet i den regionala samhällsplaneringen och det 
regionala tillväxtarbetet 

Vid framtagandet av åtgärdsprogrammet ”Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram 
för miljökvalitetsmålen 2017–2020” deltog representanter från länsstyrelsens olika 
verksamheter och under programmets hela giltighetstid finns åtgärder där både 
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samhällsplanering och tillväxt berörs. Ett nytt åtgärdsprogram tas fram under 2020 – även 
detta i bred samverkan. 

Regional miljöövervakning 

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön, 
främst gällande relevanta miljöproblem för länet. Det innebär att en långsiktig övervakning 
av tillståndet i miljön görs genom att tillstånd, trender, effekter och processer i miljön 
beskrivs. Syftet är också att visa hur arbetet med miljökvalitetsmålen går genom att 
generera underlag för riskbedömning, statusklassning och fastställande av 
miljökvalitetsnormer, generera data för internationell rapportering samt att varna för 
störningar i miljön. Länsstyrelserna i Sverige samordnar regional miljöövervakning så att 
den blir effektiv. Förutom samordning, innefattar det miljöövervakningsrelaterade arbetet 
även inventeringar, publicering av rapporter, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering 
samt datahantering.  
 
Den regionala miljöövervakningen i Blekinge drivs av såväl länsstyrelsen som 
kommunerna, Skogsstyrelsen och ideella föreningar. Under 2019 genomförde Länsstyrelsen 
Blekinge aktiviteter inom flera regionala delprogram fördelat på olika programområden. 
Majoriteten av årets aktiviteter genomfördes enligt plan. En utförlig rapport om vad som 
genomfördes inom miljöövervakningen 2019 finns på länsstyrelsens hemsida. 

Indikatoruppdatering 

Inom miljömålssystemet väljs årligen ett antal indikatorer ut av uppföljningsansvariga 
myndigheter för att få en väl täckande bild av hur utvecklingen för de svenska 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet ser ut både regionalt och nationellt. 
Dataunderlaget till indikatorerna bygger på regelbundna provtagningar, utsläppsstatistik, 
enkäter och andra studier om tillståndet i miljön, bland annat används uppgifter från den 
regionala miljömålsövervakningen. Varje miljökvalitetsmål följs upp av flera indikatorer 
och i princip alla indikatorer har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030. 
Under våren respektive hösten 2019 uppdaterade Länsstyrelsen Blekinge de indikatorer som 
valts ut på nationell nivå för aktuell period. Indikatorerna redovisas på Sveriges miljömåls 
webbplats3. 

Miljömålsdagarna 

Miljömålsdagarna 2019 arrangerades i Blekinge. Under två soliga majdagar kunde cirka 
300 deltagare ta del av seminarier och exkursioner i Karlskronas omnejd och skärgård. Från 
seminarier och exkursioner fick deltagarna med sig ökad kunskap om miljömålen och 
inspiration från andras goda exempel. 

 
3 Indikatorer Sveriges miljömål - webbplats 

http://www.sverigesmiljomal.se/indikatorer/
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Bild 8: Miljömålsdagarna i Karlskrona 

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 

Trots många insatser och stort engagemang är nuvarande styrmedel och åtgärder som redan 
genomförts inte tillräckliga för att till 2020 nå något av de miljömål som bedöms på 
regional nivå. Många steg tas i rätt riktning - men det går för långsamt. Den nationella 
bedömningen av miljökvalitetsmålen finns på webbplatsen Sveriges miljömål4. 
 

Miljömål Bedömning Miljötillstånd  Miljömål Bedömning Miljötillstånd 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Ingen regional 
bedömning 

Ingen regional 
bedömning 

 Grundvatten av god 
kvalitet   

Frisk luft 

  

 Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

  

Bara naturlig 
försurning   

 Myllrande 
våtmarker   

Giftfri miljö 

  

 Levande skogar 

  

 
4 Uppföljning 2019 Sveriges miljömål - webbplats 

http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/arlig-uppfoljning-2019/
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Skyddande 
ozonskikt 

Ingen regional 
bedömning 

Ingen regional 
bedömning 

 Ett rikt 
odlingslandskap   

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning 

Ingen regional 
bedömning 

 God bebyggd miljö 

  

Ingen övergödning 

  

 Ett rikt växt- och 
djurliv   

Levande sjöar och 
vattendrag   

    

Tabell: Regional bedömning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2019 
 
I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla 
åtgärder för att minska näringsläckaget. För att god ekologisk status ska nås i vattendragen 
behövs mer resurser för arbete med biologisk återställning, skydd av sötvatten och tillsyn av 
vattenverksamheter. För att trygga framtida dricksvattenförsörjning behöver arbete med 
lokal vattenförsörjningsplanering och vattenskyddsområden prioriteras. De senaste årens 
fynd av PFAS (högfluorerade ämnen) i dricksvatten visar vikten av att skydda vattentäkter, 
genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar. 
 
Obalans mellan den tätt befolkade kusten och mer glest bebyggda landsbygden är en 
utmaning i länet. För att skapa hållbar bebyggd miljö behöver stor hänsyn tas till ekologi 
när behovet av nya bostäder ska mötas. 

Samlad bedömning av resultat 

Trots många insatser och stort engagemang under 2019 är nuvarande styrmedel och 
åtgärder inte tillräckliga för att till 2020 nå något av de miljömål som bedöms på regional 
nivå. Endast målet Frisk luft bedömdes ha en positiv utveckling i Blekinge under 2019 
medan övriga mål som bedömdes regionalt har en neutral eller negativ utveckling. 
Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning 
och miljögifter många av de ekosystemtjänster som hållbar samhällsutveckling och 
mänsklig välfärd är beroende av. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till 
igenväxning av hagmarker i odlingslandskapet. När livsmiljöer försvinner får många arter 
svårare att överleva.  
 
För att nå miljömålen behövs internationella överenskommelser om kemikalier och 
minskade utsläpp till luft och vatten. Omställning till ett samhälle där energi används 
effektivt och produceras hållbart behöver gå snabbare. I Norden har vi bland de största 
ekologiska avtrycken per person i världen och vår attityd till konsumtion måste förändras 
för att skapa en hållbar framtid. 
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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. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 

Länsstyrelsens förmåga att hantera skarpa händelser bygger dels på den egna 
organisationens krishanteringsförmåga men även på länets samlade förmåga. Detta gäller 
även det förebyggande arbetet som bedrivs i vardagen.  
 
Länsstyrelsen utarbetade under året ett utbildningspaket och genomförde utbildningsinsatser 
hos länets aktörer inom ämnena krisledningsorganisation, lägesbildmetodik och i att 
implementera gemensamma grunder för ledning och samverkan hos respektive aktör. 
Likaså lyftes kriskommunikation upp som en del i krishanteringen. För att höja 
kunskapsnivån genomförde länet en större regional samverkansövning på temat nödvatten. 
Kunskapsnivån inom krisberedskap, kriskommunikation och förhållningssätt ökar gradvis 
för varje år. 
 
Länsstyrelsen påbörjade under året arbetet med att revidera den regionala 
krishanteringsplanen för Krissamverkan Blekinge utifrån de nya förmågor länet utvecklat.  
 
Samverkan i länet är väl etablerad mellan aktörerna med god personkännedom mellan 
nyckelaktörernas olika funktioner. Det har visat sig vara mycket viktigt att kunna samarbeta 
prestigelöst mellan olika organisationer och personer både vid skarpa händelser och i det 
förbyggande arbete. I överenskommelsen för Krissamverkan Blekinge har aktörerna enats 
om att delta i både det förebyggande arbetet såväl som att samverka och stödja varandra vid 
händelser. Krissamverkan Blekinges arbete leddes av länsstyrelsen och bestod bland annat 
av genomförandet av tre större regionala informations- och nätverksträffar för 
krisberedskapsaktörer i länet. 
 
Ordinarie samverkansmöten som hålls veckovis av tjänsteman i beredskap för att dela 
information och skapa en regional lägesbild är en bra grundrutin att utgå ifrån i samverkan. 
Där prövades under året olika sambandsmedel och tekniker. Mötesformen användes även 
vid skarp hantering och samverkansbehov mellan berörda aktörer med gott resultat. 
 
Länsstyrelsens egen krishanteringsförmåga avgörs av att ordinarie linjeorganisation, 
krisorganisation och ledningsplatsen fungerar samtidigt. TiB5-organisationen, vilken utgör 
den initiala krisledningsorganisationen, utvecklades under året bland annat genom 

 
5 Tjänsteman i beredskap (länsstyrelsens) 
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fortbildning inom hantering av epizootier, skogsbrandshantering samt genom att det 
genomfördes en gemensam stabschefs- och lägesbildsutbildning.  
 
För att kunna verka vid höjd beredskap är länsstyrelsen och aktörerna i länet beroende av att 
ordinarie krisberedskap fungerar vid störda förhållanden och med högre krav på sekretess. 
 
För hantering av risker och sårbarheter i länet är RSA6-processen ett viktigt instrument. 
Länsstyrelsen intensifierade sitt arbete med att identifiera länets risker och öka förståelsen 
för vilka sårbarheter som finns på lokal nivå. Detta för att skapa ett underlag till kommande 
analyser. 
 
När länsstyrelsen granskade detalj- och översiktsplaner deltog handläggare från funktionen 
för samhällsberedskap för att bedöma frågor om riskbild. Vid behov togs även stöd av 
räddningstjänsterna i länet. 

Samlad bedömning av resultat 

Länets samlade förmåga i att förbygga, planera inför samt förmåga att samverka vid 
inträffade allvarliga händelser bedöms som god. Den etablerade samverkan i länet fungerar 
väl och prövades under året vid flera tillfällen. Länsstyrelsen Blekinge utarbetade ny 
krisledningsplan samt krisledningsorganisation och påbörjade arbetet med att öka förmågan 
och uthålligheten inom egen myndighet såväl som regionalt. Bemanningen utökades i takt 
med att verksamheten och finansieringen utökades.  
  

 
6 Risk- och sårbarhetsanalys 
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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 

Jakt och Viltvård 

Under året genomfördes två sammanträden med Viltförvaltningsdelegationen på residenset, 
båda dessa hade god närvaro. Viltförvaltningsdelegationens förordnanden gick ut i slutet på 
2018, därför var flera delegater nya i delegationen så vid första sammanträdet lades en del 
tid på uppdraget och val av klövviltsutskott gjordes. Övrigt på agendan var att ärenden om 
nya förvaltningsplaner för Kronvilt och Vildsvin beslutades, viltförvaltning och jakt 
sammanfattades samt presentationer av Lantbrukarnas Riksförbunds delegat om 
Vildsvinens påverkan av lantbruket i Blekinge. Det genomfördes även två 
utbildningstillfällen för Viltförvaltningsdelegationen - ett där projektet ”Viltstammar i 
balans 2.0” bjöds in för att hålla utbildning inom älgförvaltningen och det andra var 
viltmatsymposium på Eriksberg. 
 
Viltförvaltningsdelegationen utvecklas mot att ta ett helhetsansvar i någon form av 
flerartsförvaltning. Detta är en utmaning eftersom älg är den enda reglerade arten. 
Länsstyrelsen Blekinge är ett av få län som lyckades sänka rådjur- och vildsvinsstammarna 
under 2019. Länsstyrelsen lyckades dock inte vända betesskadorna enligt 
älgbetesinventeringen. 

Älg  

I Blekinge fälldes under jaktåret 2018/2019 382 älgar vilket var 96% av planerad 
avskjutning. Det är inom utsatta marginaler. Men det skiljer sig mellan 
förvaltningsområdena, så arbetet med att få till en fungerande älgförvaltning fortsätter. 
Skyddsjakt beviljades på en vuxen älg under mars, vilken även sköts. Digitaliseringen av 
jaktområdena fortgår något saktare är planerat, detta beror på att jaktområdenas 
fastighetslistor varit undermåliga. Många fastigheter har förändrats utan att 
markägare/jakträttshavare meddelat detta till jaktområdet. Det blir många förändringar efter 
slutförd digitalisering, vilket är tidskrävande.  
 
Kronhjort  
 
Det fälldes 59 kronvilt under jaktåret 2018/2019. Anmärkningsvärt var att endast åtta av 
dem var kalvar. Är det en effekt av 2018 års torka? Det beviljades en skyddsjakt på vuxen 
kronhind, men denna blev aldrig fälld.  
  

35 
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Övrigt klövvilt 
    
Vildsvinen är ett ständigt återkommande ämne. Under 2019 var afrikansk svinpest ämnet. 
Under hösten besöktes de flesta älgskötselområden för att förmedla information om just 
afrikansk svinpest. Funktionscheferna inom landsbygdsutveckling och djurskydd deltog i en 
nationell seminarieövning anordnad av jordbruksverket kring afrikansk svinpest. 
Vildsvinens härjningar fortsatte, men det upplevs som om det minskat något. Rådjursjakten 
verkade ha fått ett uppsving igen, flera pratade rådjursjakt vilket är positivt. 2018 var ett 
rekordår vad gäller trafikolyckor med rådjur och vildsvin, men dessa har minskat under 
2019. 

Resultatmått och resultatanalys – Övrig förvaltning 

 
Övrig förvaltning (verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,7 0,9 0,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,8 2,7 1,3 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 5 469 4 737 3 013 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 331 333 362 

Antal beslutade ärenden 363 346 338 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 2 3 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 133 51 0 
Antalet skjutna älgar2) 382 411 443 

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 redovisades under Övrig förvaltning i årsredovisningarna för 
år 2017.  

Källa: 

1) Statistik hämtad från algdata.se 

Älgavskjutningen minskade och det verkar som om stammen håller på att stabilisera sig 
mellan 4-5 älgar/1000ha. Det finns fortfarande ett behov av att sänka älgstammen i de norra 
delarna av länet men det får ske med försiktighet. En redan låg stam har lätt för att kollapsa 
om man tar i för hårt. Orsaken till de dåliga resultaten i älgbetesinventeringen är uppenbart 
inte bara älgens fel utan beror även på annat klövvilt.  
 
Arbetet med viltförvaltning har skett på ca en årsarbetskraft. I tabellen ingår även andra 
delar av länsstyrelsens uppdrag. 
 

Samlad bedömning av resultat 

Viltförvaltningen inom länet har drivits framåt men ligger efter, mycket på grund av 
tidsbrist. För att få till en bra viltförvaltning krävs stora informationsinsatser. Länsstyrelsen 
har för avsikt att effektivisera viltförvaltningen genom en översyn av älgförvaltningen under 
2020 för att fri göra mer resurser till en flerartsförvaltning. 
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Trafikföreskrifter 
Länsstyrelsen fick under 2019 in 155 trafikärenden som hanterats löpande. Detta innebär en 
ökning av hanterade ärenden. I ärendegruppen ingår inkomna ansökningar om 
trafikföreskrifter, överklagade ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt 
övriga trafikrelaterade frågor såsom sjötrafikföreskrifter och tävling på väg m.m. 
Länsstyrelsen Blekinge är en förhållandevis liten organisation vilket medför att 
verksamheten påverkas starkt av hur bemanningen fungerar. Länsstyrelsen har under året 
nyanställt tre jurister och en förvaltningshandläggare. Förvaltningshandläggaren hade 
huvudansvaret för trafikärendena under året. Nyanställningen ledde till att trafikärendena 
kunde avgöras i snabbare takt och att medborgarna därför kunde förvänta sig en rimlig 
handläggningstid. Handläggaren hade också det övergripande ansvaret för att bereda det 
stora ärendet med genomgång av länets samtliga sjötrafikföreskrifter, vilket var klart i maj 
2019. 

Resultatmått och resultatanalys – Trafikföreskrifter 

 [Trafikföreskrifter (verksamhet 25*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,8 0,1 0,4 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 991 287 444 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 155 108 113 

Antal beslutade ärenden 174 112 106 

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

  
Ärendetillströmningen fortsatte att öka under 2019 vad gäller enskildas begäran om 
hastighetssänkningar på enskild väg. Vid några tillfällen utgjorde den typen av 
trafikärenden cirka 50% av juristfunktionens ärendebalans. Frågor om just trafikhastigheter 
uppmärksammades även av media, både lokalt och nationellt. Länsstyrelsen skönjer därför 
en trend av att trafikfrågor generellt kommit att bli högaktuella.  
 
Under året enades länsstyrelserna i samverkan, med anledning av införandet av den nya 
förvaltningslagen, om en ny rättslig hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna kom 
tillsammans fram till att vare sig enskilda eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om 
behov av trafikföreskrifter prövad. Det är myndigheten som självständigt har att besluta om 
det finns anledning att inleda ett ärende. 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.  
 
Eftersom länsstyrelsen under året nyanställde tre jurister och en förvaltningshandläggare 
kunde trafikärenden avverkas i högre takt. De ökade kostnaderna för  ärendegruppen har 
samband med att förvaltningshandläggaren nästan uteslutande arbetade med trafikärenden 
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Samlad bedömning av resultat 

Bedömningen är att Länsstyrelsen Blekinge hanterade trafikärenden i en relativt hög 
avverkningstakt och att medborgarna har fått beslut och svar på frågor inom en rimlig 
handläggningstid. 
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Nationella minoriteter 
Länsstyrelsen Blekinge gjorde under hösten 2019 ett krafttag med arbetet kring nationella 
minoriteter, något som uppmärksammades såväl av kommuner som av medier. 
Länsstyrelsen genomförde informations- och utbildningsinsatser till kommuner samt en 
omfattande regional konferens för informationsspridning att skapa modeller för samråd och 
strukturerad dialog med de nationella minoriteter som lagen förutsätter. Detta var möjligt på 
grund av att en sakkunnig i frågor om nationella minoriteter började arbeta under våren 
2019. 
 
Länsstyrelsen såg tillsammans med alla länets kommuner och integrationsrådet till att 
kommuner har utpekade ansvariga för frågor inom området, samt stöttade kommuner i deras 
arbete med handlingsplan och rapportering enligt den reviderade lagen. Särskilt betonade 
länsstyrelsen ansvaret för barn och ungdomar som lagen utpekar. Funktion för juridik har 
varit delaktig i arbetet. 
 
All personal vid Länsstyrelsen Blekinge utbildades internt om vad den nya lagen innebär, 
och ett erfarenhetsutbyte med kollegorna vid grannlänen etablerades. Det är viktigt att 
öppna upp upptagningsområdet till till exempel konferenser utöver det egna länet så vi kan 
utnyttja synergierna mellan länen. Kontakt med Länsstyrelsen Stockholm, som har 
samrådsansvar, var levande, och synpunkter på att perspektiven långt ifrån huvudstaden ska 
också beaktas, levererades. Ett särskilt bra samarbete med Romsk inkludering ska nämnas.  
Alla kommuner fick en skypeutbildning i frågorna och även journalisterna på SR P4 
Blekinge fick ta del av utbildningen för att kunna bevaka frågorna bättre och för att inte 
blanda ihop minoritetspolitik med integrationspolitik.  
 
I december kulminerade arbetet med en stor streamad och inspelad specialistkonferens, som 
hölls på Litorina folkhögskola i Karlskrona, med representanter från forskning av 
minoriteters åldrande, identitet och hälsa, om romsk inkludering, om juridiken kring 
nationella minoriteter samt om judisk historia i Blekinge. Representanter för media, kyrka, 
föreningslivet och Region Blekinges kulturarbete bjöds in till ett samtal och ett stort antal 
studenter fick följa dagen. Allt material lades sedermera på länsstyrelsens youtube -sida för 
att kunna utnyttjas av skolor, lärare, vårdpersonal med mera. Konferensen diskuterade även 
hur myndigheter kan nå de nationella minoriteterna i länet och träffas i samråd och 
strukturerade dialoger. Sammanlagt deltog cirka 100 personer. 

Resultatmått och resultatanalys – Nationella minoriteter 

Länsstyrelsens aktiva arbete under hösten 2019 resulterade i att ett nätverk av aktiva inom 
nationella minoritetsfrågor grundades i länet och arbetet för att ta fram modeller för samråd 
och strukturerade dialoger mellan de enskilda och det offentliga pågår. Fokus lades särskilt 
på medborgarnas rättsliga fri- och rättighetsperspektiv på ett konkret plan. Litorina 
folkhögskola i Karlskrona tillsammans med länsstyrelsen och Region Blekinge driver 
nätverket.  
  

38 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

73 

 
Nationella minoriteter (verksamhet 81*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,00 0,00 0,00 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,12 0,00 0,00 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 218 0 0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 0 2 0 

Antal beslutade ärenden 0 2 0 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
Antal partnerorganisatoner i nationellt minoritetsnätverk för Blekinge 
2) 10 0 0 

Antal unika externa mediepubliceringar som initierats av 
myndigheten 2) 3 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 volymer 
och kostnader för endast nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört 
med vad som uppgavs i årsredovisningen för år 2017. 

Källa: 

2) Egen statistik, länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kunde först 2019 påbörja arbetet med nationella minoriteter genom att 
resurser tillfördes. 
 

Samlad bedömning av resultat 

Utifrån att arbetet varit nedprioriterat under tidigare år fick länsstyrelsen under 2019 igång 
arbetet för och med de nationella minoriteterna på bred front i länet. En modell för 
samverkan i frågor om samråd och dialoger, samt för att kommuner tar ansvar för olika 
minoritetsspråk och -kulturer är under uppbyggnad. Särskilt lades vikt på att skapa 
bestående effekt, till exempel genom att spela in föreläsningar för en spridning på nätet, 
vilket ingick i det utbetalda bidraget. 
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Mänskliga rättigheter 
Det interna arbetet inom uppdraget med mänskliga rättigheter, samt tillhörande aktiviteter, 
beskrivs mer utförligt under rubriken Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet 
ovan.  
 
För mer detaljerad beskrivning av det externa arbetet med mänskliga rättigheter under 2019, 
se ovan under rubriken Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barns 
bästa. 

 Resultatmått och resultatanalys – Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter (verksamhet 82*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,00 0,00 0,00 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,00 0,44 0,23 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 191 550 371 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 8 15 10 

Antal beslutade ärenden 9 14 8 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 1 201 1 210 1 210 
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)2  22,4 21,7 
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, totalt län, andel (%)2 81 79 79 
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)2  19,1 19,0 

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 volymer 
och kostnader för endast mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört 
med vad som uppgavs i årsredovisningen för år 2017. 

2) Hämtat från www.kolada.se 

Tjänsten som handläggare för mänskliga rättigheter på länsstyrelsen var vakant under första 
halvåret 2018 och tillsattes först i augusti. Därmed kan man se en tydlig skillnad i 
verksamhetskostnaderna mellan 2018 och 2019, där kostnaderna har mer är fördubblats. 
Kostnaderna har gått till såväl fler insatser som till en betydligt större lönekostnad.  
De tre sista resultatmåtten visar tydligt att Blekinge har utmaningar gällande rättigheter så 
som exempelvis rätten till en skälig levnadsstandard och rätten till god utbildning.  
Blekinge har en större andel invånare mellan 19–64 år med låg inkomst jämfört med 
Sverige i stort. Det finns ännu inga siffror från 2019, men det går att se en ökning mellan 
2017 och 2018. Invånare med låg inkomst har ökat från 21,7% under 2017 till 22,4% under 
2018.  

Samlad bedömning av resultat 

För beskrivning av resultat gällande det externa arbetet med mänskliga rättigheter under 
2019, se ovan under rubriken Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till 
barns bästa. 
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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.  

En ny organisationen började gälla 1 januari 2019. Ett nytt chefsled infördes med 
funktionschefer. Syfte var bland annat att skapa mindre grupper, större närhet till chef för 
medarbetarna, minska stressen och förbättra arbetsmiljön. Under 2019 genomfördes en 
arbetsmiljöutbildning för funktionschefer, skyddsombud och Human Resources-funktionen 
(HR). Utbildningen var viktig då de nya cheferna inte hade någon omfattande utbildning 
inom arbetsmiljö kopplat till detta område sedan tidigare. Deltagarna uppskattade upplägget 
och innehållet i utbildningen och ansåg att den gett dem god kunskap och verktyg att 
hantera olika arbetsmiljöfrågor. HR-funktionen genomförde även interna 
utbildningsinsatser specifikt för funktionscheferna där bland annat en utbildning handlade 
om hur Länsstyrelsen Blekinge arbetar med arbetsmiljön och dess processer. 
 
Länsstyrelsen genomförde en medarbetarenkät i maj. Syftet med enkäten var att undersöka 
den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön på Länsstyrelsen Blekinge. Enkäten hade 
78% svarsfrekvens och resultatet var jämnt ur ett könsperspektiv. Det område som utmärkte 
sig mest i enkäten var relaterat till stress och hög arbetsbelastning.  
 
Länsstyrelsens olika uppdrag har ökat i komplexitet och omfattning samtidigt som de 
ekonomiska ramarna inte räcker för att ha tillräckligt många personella resurser för att 
utföra uppdragen på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsens medarbetare har hög 
kompetens och är också måna om att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Knappa 
resurser skapar en känsla av frustration för medarbetarna när de känner att de inte räcker 
till, att nivån i handläggningen behöver anpassas och delar ibland prioriteras bort för att 
uppgifterna ska hinnas med. Detta påverkar arbetsmiljön negativt och medarbetarnas 
mående.  
 
Utifrån enkätresultaten valde varje avdelning ut två till tre områden med sämre resultat och 
upprättade en handlingsplan för hur områdena kunde förbättras. Förutom stress och 
arbetsbelastning var störande avbrott i kontorslandskapen ett område som de flesta 
avdelningar tog fram åtgärder mot. Det kunde vara så konkreta saker som att skaffa 
hörlurar, införa telefontider och öka efterlevnaden utifrån antagna förhållningsregler. 
 
Avdelningarna skulle också fokusera på ett område med gott resultat som skulle bibehållas 
eller bli ännu bättre. Arbetet utifrån handlingsplanerna är kontinuerligt och förhoppningsvis 
visar den nya medarbetarenkäten i mars 2020 i positiv riktning.  
 
Länsstyrelsen bjöd in en föreläsare i början på hösten som pratade om arbetsglädje, 
arbetsmiljö och lyfte frågan om hur man kan få ihop sitt livspussel. Syftet med 
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föreläsningen var att väcka tankar hos medarbetarna om hur man kan tänka för att få en 
balans mellan arbetet och vardagslivet. Föreläsningen uppskattades och det diskuterades 
mycket dagarna efter om det som föreläsaren tog upp.  
 
En utbildning i basal kroppskännedom ordnades för en grupp medarbetare. Syftet var att 
lära känna sin kropp och hitta balans och fokus i nuet samt lära sig tekniker för att motverka 
stress och ändra sitt förhållningssätt. Kursen var mycket uppskattad och kan komma att 
fortsätta för fler medarbetare under 2020. 
 
De ovan beskrivna aktiviteterna och åtgärderna som genomfördes under 2019 syftar alla på 
olika sätt till att motverka stress och hög arbetsbelastning vilket kan leda till ohälsa och 
sjukskrivning hos länsstyrelsens medarbetare.  
 

Resultatbedömning 

Bedömningen är att arbetet har gett resultat i den mån att både chefer och medarbetare var 
mer uppmärksamma på signaler på stress och ohälsa och vidtog tidigare åtgärder. Det märks 
på att antalet medarbetare som besökte företagshälsovården för samtalsstöd var fler under 
2019 än 2018. Cheferna upprättade rehabiliteringsplaner i större utsträckning för att vid 
signaler om stress och ohälsa så tidigt som möjligt hitta och vidta åtgärder för att förbättra 
medarbetarens arbetssituation. Det aktiva arbetet och uppmärksamheten på arbetssituation 
och mående hos medarbetarna har med största sannolikhet gjort att sjukskrivningar kunde 
undvikas.  
 
Det är svårt att mäta effekterna. Sjukfrånvarosiffrorna för 2019 är marginellt lägre än för 
2018.  
 
Det är ett långsiktigt arbete att komma tillrätta med stress och ohälsa. Det handlar om yttre 
faktorer såsom tillgång till ekonomiska och personella resurser vilka de enskilda 
medarbetarna inte kan påverka. Utifrån de, till länsstyrelsen, givna förutsättningarna 
behöver chefer och medarbetare fokusera på att ändra arbetssätt och prioritera där det 
behövs samt ha ett hållbart förhållningssätt i relation till uppdrag och arbetsuppgifter.  
 

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. 

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 har arbetet utvecklats och förtydligats, och under 2019 togs en tydlig 
verksamhetsplan fram.  
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Inom ramen för det gemensamma arbetet finns en styrgrupp, en referensgrupp där 
länsstyrelsernas chefsnätverk är representerade samt ett arbetsutskott som utför mycket av det 
operativa arbetet. Förutom dessa grupper finns utsedda kontaktpersoner på alla 21 länsstyrelser. 
Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att underlätta för 
länsstyrelserna att klara sitt regeringsuppdrag avseende Agenda 2030 och fylla rollen som 
regional huvudaktör i arbetet med de Globala målen. 
 

 
 
Bild 9: Agenda 2030:s 17 områden 
 
Under 2019 anordnades en rad aktiviteter utifrån den handlingsplan som lades fast inför året. 
Aktiviteterna handlade bland annat 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, 
Statistiska Centralbyrån och Rådet för främjande av kommunala analyser. Länsstyrelserna finns 
även representerade i GD-forum, där svenska myndigheter samverkar för att uppnå de Globala 
målen, och dess operativa arbetsgrupp.  
 
Effekter av det gemensamma arbetet var fördjupad kunskap om de globala målens koppling till 
länsstyrelsens verksamhet, spridning av goda exempel och metoder länsstyrelserna emellan och 
en bättre omvärldsbevakning. Den nationella samordningen bidrog även till att länsstyrelserna 
på ett samlat sätt kunde möta och föra dialog med olika aktörer, liksom till ökat samspel mellan 
de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Länsstyrelsen Blekinge arbetade under 2019 med att höja den interna kompetensen kring 
Agenda 2030. All personal fick under ett personalmöte i mars månad en gemensam 
presentation av Agenda 2030, dess historia, innehåll och koppling till länsstyrelsens 
uppdrag. Aktiviteten blev startskottet för det interna arbetet med Agenda 2030 under 2019. 
En uppföljande presentation hölls i april, där Agenda 2030 presenterades utifrån tre 
tvärperspektiv; mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljöaspekten utifrån de nationella 
miljömålen.  
 
En övning om Agenda 2030 hölls på ett personalinformationsmöte för hela länsstyrelsen i 
september. Blekinges länsråd höll i en kort presentation av Agenda 2030 och 
personalgruppen delades sedan in i tre grupper. Samtliga grupper fick förflytta sig mellan 
tre olika stationer där de olika dimensionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet) fanns representerat. Där fick de diskutera ett påhittat scenario 
utifrån de tre dimensionerna. Syftet med övningen var att informera om Agenda 2030, dess 
innehåll och syfte. Syftet var också att ge möjlighet till reflektion kring de tre olika 
dimensionerna av hållbarhet, vad de innebär och hur de är beroende av varandra, med hjälp 
av ett praktiskt exempel kopplat till samhällsbyggnad/utveckling. Uppskattningsvis deltog 
cirka 100 personer ur personalgruppen. Resultatet av övningen var att hela personalgruppen 
(de närvarande) fick samma information och förankring kring hur de tre dimensionerna 
innefattas i Agenda 2030.  
 
För att förankra Agenda 2030 på varje enskild avdelning tilldelades länsstyrelsens fem 
avdelningschefer varsin låda innehållande information om Agenda 2030 samt en övning att 
genomföra vid ett passande tillfälle. I fyra fall avsattes tid på avdelningsmöten, i ett fall 
sammankallades avdelningen till ett särskilt tillfälle. En person från arbetsgruppen för 
Agenda 2030 besökta avdelningen och höll i såväl en presentation som i själva övningen. 
Övningen började med att alla 17 mål delades ut i gruppen och att varje person fick läsa 
igenom och sedan presentera målet för övriga i gruppen. Effekten av denna övning var att 
samtliga medarbetare fick en fördjupad insikt i vilka mål som finns och vad de innebär. 
Gruppen delades sedan in efter funktionstillhörighet och varje funktion fick i uppdrag att 
diskutera hur Agenda 2030 och de 17 målen kan kopplas till vad respektive funktion redan 
arbetar med men även hur funktionen kan arbeta för att implementera Agenda 2030 i sitt 
framtida arbete. Effekten var, förutom ökad insikt i vad Agenda 2030 innebär kopplat till 
länsstyrelsens olika uppdrag, att varje anställd fick chans att förankra Agenda 2030 utifrån 
sin egen roll.   
 
Under hösten 2019 ingick en presentation av Agenda 2030 i introduktionen för nyanställda. 
Även kopplingen mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, som var det övergripande 
fokuset för passet, presenterades.  
 
Inga omfattande externa riktade insatser har genomförts, med undantaget att information 
om Agenda 2030 presenterades under Klimattorget, en dag som tillägnades klimatfrågan, i 
Karlskrona 30 augusti 2019. Länsstyrelsen hade då ett eget bord där myndigheten 
presenterade sitt miljöarbete.   
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Resultatbedömning 

Den samlade bedömningen är att den interna kunskapen om Agenda 2030 ökade. Detta 
baseras på en enkätundersökning som gjordes under hösten. Det är dock av stor vikt att 
fortsätta implementera Agenda 2030 i länsstyrelsens verksamheter för att såväl fördjupa 
som upprätthålla den kunskap som finns.  
 
 

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.  

Länsstyrelserna har tillsammans arbetat vidare med digitalisering i ett antal olika 
utvecklingsinitiativ. Samverkan tar avstamp i den gemensamma digitala strategin. Under 
hösten startades ett länsövergripande program för nationell digital samordning. Syftet är att 
få till en samlad styrning av nationella utvecklingsprojekt för att skapa en nödvändig 
förflyttning i enlighet med strategin.   
 
Under året avslutades följande projekt där alla bidrar till ökad kvalitet och enhetlig 
hantering hos länsstyrelserna:  
 
-Nikita: nytt handläggarstöd för tillsyn och prövning för miljöfarlig verksamhet. 
 
-Lönegaranti: nytt handläggarstöd inklusive elektroniska tjänster. 
 
-Svenska Fiskekartan: bland annat underlätta för länsstyrelsernas myndighetsutövning, 
ärendehantering och möjlighet att hålla ett uppdaterat register över 
fiskevårdsområdesföreningar inom länet. 
 
Programmet för nationell digital samordning omfamnar en rad pågående projekt där 
följande kan nämnas:   
 
-Pilotprojekt Robotiserad processautomation: Införande av en plattform för robotisering 
med två pilottester från verksamheten.  
 
-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. 
 

43 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

80 

-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.    
 
Under året genomförde IT-avdelningen en kartläggning och inledde 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.  

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen i Blekinge kan inte lämna bedömning eftersom länsstyrelsen inte deltagit i 
arbetet. 

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. 

Länsstyrelsens arbete med att stödja kommuner och region/landsting under 2019 tog sin 
utgångspunkt i tidigare genomförda insatser och de styrningar som finns för länsstyrelser7 
och kommuner8 från Myndigheten för samhällsskydd beredskap och Sveriges kommuner 
och landsting. Det regionala arbetet planerades och genomfördes inom ramen för 
Krissamverkan Blekinge med länets fem kommuner, två räddningstjänstförbund, Region 
Blekinge, Södra Militärregionen samt lokalpolisområdet.  
 
Länsstyrelsen Blekinge genomförde kunskapshöjande insatser hos aktörerna, primärt 
kommuner och region, gällande totalförsvar och krisberedskap under året bland annat 
genom utbildningar i gemensamma grunder, lägesbildsmetodik samt stabsmetodik. 
Informationsinsatser om totalförsvarsplanering och civilt försvar gjordes även mot 
kommunala chefer, chefsgrupper, koncernledningar och politiker.   
 

 
7 Länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2019–2022, 2:4 medel 
8 Överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019-2022 samt Överenskommelse om kommuners 
arbete med civilt försvar 2018-2020 
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Planeringen inför Totalförsvarsövning 2020 genomfördes på nationell, regional och lokal 
nivå. Länsstyrelsen deltog i arbetet på nationell nivå och ledde arbetet på regional och lokal 
nivå. Övningen genomfördes hos någon aktör under året och arbetet kommer att fortsätta 
under 2020. Det förberedande arbetet såväl som genomförandet skapade en djupare 
kunskap och förståelse för civilt försvar hos samtliga deltagare. Totalförsvarsövning är en 
motor i arbete inom civilt försvar under perioden. 
 
Säkerhetsskydd är ett prioritera område. Länsstyrelsen etablerade ett regionalt nätverk inom 
säkerhetsskyddsområdet och genomförde en utbildningsdag i upprättandet av 
säkerhetsskyddsanalyser. Nätverket hanterade även frågor kopplat till införandet av säkra 
kommunikationer. 
 
Behovet av förmågan att kommunicera säkert, hantera sekretess och hemliga handlingar 
ökar i takt med arbetet med civilt försvar. Införskaffande av teknik, kompetens och 
etablering av organisation och rutiner påbörjades hos aktuella aktörer med stöd från 
länsstyrelsen. 
 
Kommunala verksamheter påbörjade arbetet med krigsplacering. Arbetet fortskrider i takt 
med länsstyrelsens stöd kopplat till identifieringen av samhällsviktig verksamhet samt 
upprättandet av säkerhetsskyddsanalyser. Uppbyggnaden av en komplett krigsorganisation 
och vad den ska kunna hantera har inte påbörjats. Länsstyrelsen genomförde utbildningar på 
kommunal nivå under året. Det arbetet kommer att fortsätta.   

Resultatbedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att kommunerna har påbörjar arbetet kopplat till civilt 
försvar utifrån sina givna förutsättningar. Länet följer den tidplan och de riktlinjer som 
Myndigheten för samhällsskydd beredskap och Sveriges kommuner och landsting har gett. 
Några aktörer har begränsade resurser men deltar och genomför insatser efter bästa 
förmåga.  
  
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). 

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt arbete i uppbyggnaden av totalförsvaret. 
 
I syfte att stärka den gemensamma förmågan bedriver länsstyrelserna inom flera områden 
en omfattande samverkan. Det handlar om att möta gemensamma behov, verka 
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resurseffektivt och ha gemensamma förhållningssätt. Samverkan sker även med 
försvarsmakten genom militärregionerna och med andra myndigheter.  
 
En betydande del av länsstyrelsens arbete handlar om att bygga upp den egna förmågan i 
syfta att stärka länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet. Det handlar bland 
annat om att säkra ledningsförmågan, säkra personalbehovet och planera för att kunna verka 
från en alternativ och/eller skyddad ledningsplats. 
 
Länsstyrelsen har stärkt sina arbetsformer, utrustning och tekniska system för att möta 
kraven på sekretess och robusthet som ställs inte bara under utan också inför höjd 
beredskap. Det fortsatta arbetet med att utveckla system och metoder och inte minst 
förvaltning kommer att kräva en fortsatt hög ambitionsnivå. 
 
För att kunna ställa om länsstyrelsens fredstida verksamhet till verksamhet som ska 
genomföras under krig och höjd beredskap har en gemensam struktur för krigsorganisation 
föreslagits. Inom ramen för länsstyrelsernas beredskapsplanering utvecklas former för 
upprättande, delgivning och rapportering av aktörsgemensamma lägesbilder till stöd för 
regeringens beslut under höjd beredskap. 
 
Frågan om civilt försvar handlar inte längre om en isolerad fråga som ett fåtal personer på 
myndigheterna arbetar med, den kunskapshöjning som vi har arbetet med i flera år börjar 
bära frukt och totalförsvarsfrågan berör idag större delen av myndigheten. Detsamma gäller 
för säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Trots den positiva utvecklingen återstår 
mycket arbete. 
 
Beredskapsförmågan i länet och landet är i hög grad avhängig kommunernas arbete och 
resurser kopplat till civilt försvar. Länsstyrelsernas verksamhet handlar därför i hög grad om 
att ha en god relation till och ge stöd till kommuner och sjukvårdsregionerna i 
uppbyggnaden av en civil försvarsförmåga. 
 
När det gäller länsstyrelsernas stöd till försvarsmakten sker en kontinuerlig och nära 
planering tillsammans med Försvarsmakten. Detta arbete är beroende av en tydlighet från 
Försvarsmaktens och regeringens sida när det gäller förväntningar. För att länsstyrelsen ska 
kunna planera för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av 
kritiska förnödenheter är det en förutsättning att Försvarsmakten kommunicerar behov och 
arbetsformer till länsstyrelsen som geografiskt områdesansvarig myndighet.  
 
Länsstyrelsen Blekinge deltog i en länsstyrelsegemensam mindre arbetsgrupp vilken 
arbetade med rutiner kring uttag och förfogande under höjd beredskap som stöd till ett 
försvarsmaktsdrivet projekt. Dialogmöten genomfördes med Riksbanken och Riksgälden 
kring rutinerna och framtagande av beslutsmallar. 
 
Länsstyrelsens roll i totalförsvaret i förhållande till andra centrala myndigheter bör 
förtydligas. Förhållandet mellan aktörer med regionalt geografiskt områdesansvar och 
centrala myndigheter behöver utvecklas. En ökad tydlighet kring ansvarsfördelning, mandat 
och roller är önskvärt och avgörande för en fortsatt effektiv planeringsprocess.  
 
Ett utvecklat samarbete med näringslivet är en viktig fråga där länsstyrelsen insatser har 
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varierat, dels behov av tydligare riktlinjer från regeringens sida och dels på avvaktan på 
resultat från pågående näringslivsutredning (2018:64). 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen Blekinges samverkan med militära förband i länet och södra militärregionen 
har fördjupats inom flera verksamheter, exempelvis beredskapsplanering och regional 
krisberedskap, under året.   
 
Länsstyrelsens förmåga att arbeta från en skyddad ledningsplats under störda förhållanden 
finns till viss del idag. Det finns dock mycket kvar att utveckla förmågemässigt för såväl 
länsstyrelsen som övriga aktörer för att kunna agera under höjd beredskap och för att klara 
av att möta en högre kravbild.  
 
Samarbetet med näringslivet påbörjades på regional och lokal nivå i samband med 
inventeringen av samhällsviktig verksamhet inom länet. För att få näringslivet engagerat i 
beredskapsplaneringen i ett vidare perspektiv behövs ett nationellt initialt initiativ.   

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. 

KLulturmiljöfunktionen har i allt arbete verkat för de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet ska uppnås. Målen är:  

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas,  

- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön,  

- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, samt  

- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen.  
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Byggnadsminnen och byggnadsvård 

Skicket på flera byggnadsminnen och övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i länet har 
förbättrats eftersom de har renoverats med byggnadsvårdsbidrag som har beslutats av 
länsstyrelsen. Genom vård- och underhållsplaner har byggnadsminnesägare fått ökad 
kunskap om sitt byggnadsminne och bättre förutsättningar till bevarande och förvaltning. 
Arbetet med planerna har även lett till att länsstyrelsen får ökad dialog med 
byggnadsminnesägarna, vilket ses som mycket positivt. Länsstyrelsens arbete med 
kunskapsinhämtning, beslutsfattande och tillsynsarbete har underlättats med framtagna 
vård- och underhållsplaner för länets byggnadsminnen.  

Skriften Blekinges byggnadsminnen togs fram för några år sedan. Den beskriver även de 
nationella målen. Under året har ytterligare 2500 exemplar av skriften distribuerats runt om 
i Blekinge. 

Kyrkor 

Länsstyrelsen verkade för att kyrkliga kulturminnen ska bevaras, användas och utvecklas 
som en del i en hållbar samhällsutveckling, genom tillståndshandläggning, samråd och 
tillsyn. Målsättningen var att ha en levande dialog med ägare, förvaltare, stift och övriga 
intresserade. Allmänheten fick ökad möjlighet att förstå och ta ansvar för det kyrkliga 
kulturarvet som är en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Länsstyrelsen 
lämnade ut handlingar rörande kyrkomiljöer som bland annat beskrev ändringar på 
begravningsplatser och i kyrkor. Media rapporterade om olika ansökningar och ärenden. 
Genom att delta i intervjuer och svara på frågor från media har länsstyrelsen kunnat berätta 
om arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsen hanterade förfrågningar och 
anmälningar från allmänheten kring gravplatser, renoveringar av kyrkorum och ändringar i 
kyrkomiljöer.   

Genom att kulturhistoriska värden, lagstiftning, rutiner och åtgärdsförslag beskrivs i vård- 
och underhållsplaner för kyrkobyggnader och begravningsplatser så ökar medvetenheten 
kring dessa frågor bland ägare och förvaltare.  Länsstyrelsen granskade nyframtagna och 
reviderade vård- och underhållsplaner.  

Skicket på, tillgängligheten till och brukandet av flera kyrkliga kulturminnen i länet 
förbättrades eftersom arbeten genomfördes med kyrkoantikvarisk ersättning som har 
samråtts med Svenska kyrkan Lunds stift och länsstyrelsen Skåne. 

Ett samarbetsprojekt omkring förebyggande brandskyddsarbete och framtagning av 
utrymningsplaner har startats ihop med Lunds stift och länsstyrelsen Skåne. Avsikten är att 
förebygga krissituationer och underlätta vid eventuella framtida krissituationer i kyrkliga 
kulturminnen. 
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En informationsdag om trädvård genomfördes med kyrkogårdsförvaltare och arbetsledare 
på begravningsplatser som målgrupp. Dagen samarrangerades med naturvårdsfunktionen. 
Kunskapen om trädvård, växtval och lagskydd har ökat och det underlättar länsstyrelsens 
höga ärendebelastning som berör träd i kyrkliga kulturminnen. 

Fornlämningar och fornvård 

Arbetet med fornlämningar i Blekinge innefattar både uppdragsarkeologi, 
forskningsundersökningar, vårdåtgärder och fornlämningsförklaring. All verksamhet ingår i 
de nationella målen. All uppdragsarkeologi redovisas i rapporter som finns att läsa på 
Riksantikvarieämbetets hemsida. De blir tillgänglig för allmänheten efter länsstyrelsens 
godkännande. De nationella målen användes i motiveringen när ångaren Baltic 
fornlämningsförklarades under våren.  

Inom fornvården arbetar länsstyrelsen med de nationella målen genom att ett 40-tal av 
Blekinge läns mest betydelsefulla, pedagogiska och upplevelsevärda fornlämningar röjs och 
underhålls. Detta bidrar till att dessa platser bevaras och används. Genom röjningen och 
skyltningen ges också möjligheter till att förstå vårt gemensamma kulturarv liksom 
lämningarna blir en källa till både kunskap, bildning och upplevelser. 

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 

Projektet Världsarvets g(l)ömda vrak – en resurs för Karlskrona och Blekinge (tidigare 
benämnt Under ytan – berättelser för besöksmålsutveckling i världsarvet) drivs tillsammans 
med Karlskrona kommun. Syftet med projektet är bland annat att skapa nya berättelser och 
besöksmål i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona utifrån fartygslämningar. Länsstyrelsen 
Blekinge är initiativtagare till projektet som har pågått under några år. Sedan den 1 
september 2018 äger Karlskrona kommun projektet och en avsiktsförklaring har 
undertecknats av parterna. Under året togs en gemensam ansökan om finansiering fram och 
skickades till Region Blekinge. Ansökan beviljades och projektet har gått in i en 
genomförandefas. I projektet ingår samtliga nationella mål för kulturmiljöarbetet och det 
valdes därför ut att representera länsstyrelsernas verksamhet i Almedalen år 2019.  

Baltic Sea World Heritage Summit var en konferens som Development of UNESCO 
Natural and Cultural Assets (Karlskrona kommun) arrangerade med Länsstyrelsen Blekinge 
län som medarrangör. Syftet var att stärka samarbeten med andra världsarv runt Östersjön 
och kunna diskutera gemensamma frågeställningar. Genom att aktiviteter och föredrag 
genomfördes tillsammans med konferensen Baltic Meeting Point (forum för städer och 
regioner runt Östersjön) har en delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och 
ta ansvar för kulturmiljön skapats även för deltagare utanför Sverige och för grupper som 
inte redan arbetar med kulturmiljö på olika sätt. 
 
Ambassadörsutbildningar för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och biosfärområdet 
Blekinge Arkipelag genomfördes under våren. Utbildningarna uppfyller målen om 
människors delaktighet och ett inkluderande samhälle. Utbildningen för 
världsarvsambassadörerna genomfördes för första gången och det var andra gången för 
biosfärambassadörerna.  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

86 

Kulturreservatet Ronneby Brunnspark 

Arbetet med kulturreservatet Ronneby Brunnspark sker löpande. Vård- och skötselplanens 
syfte är att återskapa parkens ursprungliga utformning och idé. Parken tillgängliggörs 
kontinuerligt. Under året skedde uppföljning av skötselplanens mål genom länsstyrelsens 
årliga tillsynsverksamhet.   

Riksintressen 

Länsstyrelsen arbetade med samverkan kring kulturmiljöfrågor i länet på olika sätt. Bland 
annat genom att lägga fram ett förslag till Riksantikvarieämbetet om att ta beslut om ett nytt 
riksintresseområde för kulturmiljövården omfattande fiskelägen och bymiljöer på 
Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Det är ett proaktivt arbete med syfte att kunna tillvarata 
ett betydande kulturarv. 

Riksintresset Herrgården, Tjurkö stenhuggeri 

Under 2019 avslutades restaureringen av Herrgårdens hamn vid stenbrottsmiljön på Tjurkö. 
Arbetet, som påbörjades 2016, har haft som syfte att återskapa en hamnanläggning som 
varit kraftigt raserad till ursprungligt skick, samt ge ett mervärde till en industrihistorisk 
miljö från 1800-talet. Restaureringen har, enligt de nationella målen för kulturmiljöarbetet, 
bidragit till att miljön bevaras, används och utvecklas. Hamnen kan användas för besökare. 
Projektet har förankrats hos skärgårdsbefolkningen och kommunen, vilket lett till 
delaktighet och bidragit till en förståelse och insikter om det egna ansvaret för kulturmiljön. 
Restaureringen innebär att kulturmiljön på Tjurkö blivit mer tillgänglig och därigenom 
bidrar till ett inkluderande för utifrån kommande besökare. Projektet ingår i en helhetssyn 
på förvaltningen av det specifika kulturmiljölandskapet. Det bidrar till länsstyrelsens 
ambitioner om en levande skärgård och kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen, 
genom ökad tillgänglighet för fler besökare och förutsättningar för kunskapsspridning och 
delaktighet. 

Kulturmiljö och vattenförvaltning 

I samverkan med Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne bedriver Länsstyrelsen i Blekinge 
projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning. Ett av arbetets mest påtagliga resultat är de 
rapporter över vattenanknutna kulturmiljöer som tryckts. Rapporten över Lyckebyån finns 
att läsa på länsstyrelsens hemsida. Dessa är uppskattade hos allmänheten och bidrar till 
förståelsen och viljan att bevara dessa kulturmiljöer. Rapporterna syftar också till att ta 
tillvara kulturmiljövärdena i samband med samhällsutvecklingen. I detta fall är åtgärdande 
av vandringshinder och återställning av rensningar i vattendragen de stora förändringar där 
kulturmiljöer berörs. I år har fokus främst varit Lyckebyån, Mörrumsåns avrinningsområde 
samt olika platser i Skåne. 
 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen iBlekinge har en god måluppfyllelse avseende arbetet med de nationella 
målen både i det dagliga arbetet och över längre tid.  Länsstyrelsen verkade för att länets 
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mångfald av kulturmiljöer tas tillvara och att så många som möjligt får ta del av dessa. 
Detta sker genom länsstyrelsens arbete med tillståndsprövning av byggnadsminnen, 
fornlämningar och kyrkliga kulturminnen, bidragshantering, tvärsektoriella arbete och 
genom de projekt som bedrivits.  
 

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. 

 
Under 2019 fokuserade länsstyrelsen på det externa arbetet inom mänskliga rättigheter på 
barns rättigheter. Två utbildningar om barnkonventionen genomfördes, en riktad mot 
handläggare inom socialtjänst och en riktad åt chefer och förtroendevalda. Ytterligare två 
externa utbildningar kopplade till barns rättigheter hölls under 2020. Den ena utbildningen 
riktade sig till handläggare inom socialtjänsten och handlade om Barnkonventionen i den 
dagliga handläggningen. Den andra utbildningen handlade om sexuella övergrepp på barn 
mellan syskon och riktade sig till de som arbetar med barn i länets kommuner, 
familjehemsföräldrar, hälso- och sjukvård och idéburen sektor.  
 
En regional samverkan startades också upp, där representanter från såväl länsstyrelsen, 
region och kommuner tillsammans träffades för att diskutera hur vi kan arbeta gemensamt 
med barnrättsfrågan i länet. Ett uppföljande möte är planerat i januari 2020. För mer 
detaljerad beskrivning av det externa arbetet med mänskliga rättigheter under 2019, se ovan 
under rubriken Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barns bästa. 

Resultatbedömning 

Aktiviteterna, som bestod av utbildningsinsatser och samordning av länets aktörer, har 
bidragit till en ökad kunskap om barns rättigheter, Barnkonventionen och innebörden av att 
denna blev lag 1 januari 2020. 

Bägge utbildningsinsatser som hölls under året, den ena för handläggare inom socialtjänsten 
under våren och den andra riktad särskilt mot förtroendevalda och chefer under hösten, var 
mycket uppskattade och deltagandet var högt. Gällande höstens utbildning deltog ett stort 
antal personer utanför specifik målgrupp och utbildningen uppskattas därmed ha nått ut 
brett i länet. Ett flertal synpunkter om behov av uppföljande utbildningsinsatser framkom, 
vilket i sin tur kan tolkas som att aktuella insatser har varit starkt efterfrågade. Ett resultat 
av det första mötet var att behovet av en fortsättning framkom. Eftersom nya personer 
kontinuerligt anmäler sig till nästkommande möte var det första mötet förhoppningsvis en 
start på ett långsiktigt och växande forum för samverkan kring barns rättigheter i länet.    
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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. 
 

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. 

Länsstyrelsen anordnade under början av 2019 ett möte för miljöinspektörer, 
miljösamordnare, planarkitekter och miljöchefer från samtliga av länets fem kommuner. På 
mötet informerade länsstyrelsen om möjligheterna att ansöka om bidrag för sanering inför 
bostadsbyggande. Mötet fungerade även som en uppstart för fortsatta regelbundna möten på 
respektive kommun. Avsikten med dessa är från länsstyrelsens sida att samla personer med 
olika befattningar inom kommunerna som alla berörs av information om arbetet med 
förorenade områden. 
 
Länsstyrelsen har gett stöd och vägledning i ett ärende som pågått sedan 2017 gällande 
ansökan om bidrag till sanering inför bostadsbyggande i Sölvesborgs kommun. 
Länsstyrelsen har tidigare meddelat ett behov av kompletteringar av ansökan för att 
länsstyrelsen enligt bidragsförordningen (2004:100) ska kunna vidarebefordra ansökan till 
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen avslutade ärendet under 2019 då kompletteringar inte 
kommit in.  
 
Länsstyrelsen informerade vid ett platsbesök under hösten 2019 Karlshamns kommun om 
möjligheterna att ansöka om bidrag för sanering inför bostadsbyggande. På det aktuella 
området har det tidigare bedrivits sågverk och täktverksamhet. Kommunen planerar för 
omkring 600 bostäder. En ansökan om bidrag kommer att lämnas in när kompletterande 
markundersökningar och ansvarsutredningar har genomförts, troligen under 2020. 
 
En övergripande uppskattning av när områden är aktuella för bidrag har inte kunnat göras. 
Även om det av översiktsplaner, planprogram och detaljplaner är känt att misstänkt 
förorenade områden kan påverkas av kommande bostadsbebyggelse, kan länsstyrelsen i 
dagsläget inte förutsäga om dessa kommer att bli aktuella för bidrag. 

Resultatbedömning 

Trots länsstyrelsens informationsinsatser har inga ansökningar om bidrag kommit in och 
bidraget har hittills inte utnyttjats i Blekinge. Länsstyrelsen har uppfattningen att 
kommunerna upplever ansökningsprocessen som resurskrävande, i synnerhet när bidrag inte 
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kan garanteras. Det finns därav ett behov för fortsatt information och vägledning till 
kommunerna samt en dialog med respektive kommun angående områden som kan bli 
aktuella för en bidragsansökan. 
 

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. 

Skydd av värdefull natur 

Områdesskydd 

Länsstyrelsen beslutade under året om ett nytt och två utvidgade eller ändrade naturreservat. 
Skydd av skog prioriterades. Det nya naturreservatet var Västra Torsö i Ronneby kommun. 
De utvidgade eller ändrade reservaten var Hultalycke i Ronneby kommun och Loberget i 
Karlshamns kommun. För det sistnämnda skärptes föreskrifterna så att tidigare oskyddad 
skog i reservatet fick skydd. De tre reservatsbesluten innebar att sammanlagt 81,7 hektar 
skog, 5 hektar våtmark och 4,5 hektar sötvatten (3 kilometer av Bräkneån och 1,5 kilometer 
av ett mindre biflöde) fick formellt skydd. 

Ett djurskyddsområde (fågelskydd) beslutades av länsstyrelsen, Falkaholmen i Sölvesborgs 
kommun. Inga biotopskyddsområden bildades under året. Däremot tecknades ett 
naturvårdsavtal mellan länsstyrelsen och fastighetsägaren för ett gammalt grustäktsområde, 
kopplat till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP, se nedan). 

Mindre ändringar i beslut eller skötselplaner gjordes av länsstyrelsen för fyra naturreservat. 
Dessutom fastställdes nya skötselplaner för tre reservat som saknade eller hade föråldrade 
sådana. 

I arbetet med att planera och genomföra nya naturreservat tecknade länsstyrelsen avtal om 
intrångsersättning med 15 markägare för sammanlagt drygt 60,4 miljoner kronor. 
Dessutom köpte staten mark för 375 000 kronor. 
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Bild 10: Sandtallskog i det nybildade naturreservatet Västra Torsö 

Inventeringar och uppdrag 

Länsstyrelsen hade under 2019 särskilda medel för inventering av skogliga naturvärden 
längs delar av den nationellt prioriterade Bräkneån. Inventeringen utfördes av 
Skogsstyrelsen, på uppdrag av länsstyrelsen, och kommer att utgöra ett värdefullt underlag i 
den planeringen av framtida naturreservat längs ån. Inventeringen samt uppdateringen av 
skötselplanen för Sjöarp i Ronneby kommun som i huvudsak gjordes under 2018, 
slutredovisades till länsstyrelsen under 2019. 

 
Länsstyrelsen hade under 2019 fått riktade medel till marint områdesskydd, och kunde 
också avsluta det treåriga projektet "Förstärkt marint skydd i Blekinge - del 2". Under 2019 
genomfördes inventeringar, av konsulter på uppdrag av länsstyrelsen, i områden där 
grundläggande kunskap saknades om eventuella marina naturvärden; Hanö-Listershuvud 
(Sölvesborg) samt Hällaryds skärgård (Karlshamn). Ett nätprovfiske samt en jämförande 
studie med eDNA genomfördes som konsultuppdrag för att kartlägga fisksamhället kring 
Gåsefjärden (Karlskrona). Den nationella prioriteringen av marint områdesskydd under 
2019 och framåt ger stor effekt på möjligheten att arbeta regionalt i Egentliga Östersjön 
med nätverket av marint skydd. Dessa satsningar bidrar till en strategisk regional planering 
av marint områdesskydd. 
 
Det krävs betydande insatser för att etablera ett nätverk av marint skydd som är såväl 
representativt och funktionellt som sammanhängande och de senaste årens riktade resurser 
har möjliggjort detta arbete. Länsstyrelsen i Blekinge deltar aktivt i processen med att ta 
fram handlingsplaner för ett effektivt nätverk av skyddade marina områden i havsområdet 
Egentliga Östersjön, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Detta innebär ett 
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strategiskt planeringsarbete på större skala, där kustlänen tillsammans har identifierat 
gemensamma (gränsöverskridande) målsättningar för arter och livsmiljöer, analys av 
påverkansfaktorer och en sammanställning över vilka insatser som behövs för att säkerställa 
framtiden för de marina naturvärdena. Eftersom kunskapen om den marina miljön är under 
utveckling och omvärlden förändras med exempelvis klimatförändringar och olika nyttjande 
av haven, så krävs en adaptiv förvaltning som kan möta den snabba utvecklingen. När ett 
nätverk av marint skydd är på plats i Östersjön, är det viktigt att en fungerande uppföljning 
prioriteras för att säkerställa att skyddet är effektivt. 

Naturvårdsförvaltning 

Naturvårdsförvaltningen i Blekinge ansvarar för skötsel av 114 naturreservat, 186 Natura 
2000-områden (varav ett hundratal även är naturreservat eller biotopskyddsområde), 17 
biotopskydd, 78 naturminnen, sju naturvårdsavtal samt 69 fågelskyddsområden. 
Länsstyrelsen förvaltar även de av Naturvårdsverket ägda fastigheterna i länet. 
 
Arbetet med naturvårdsförvaltning präglas av planering, samråd, upphandling och 
besiktning av skötselåtgärder och vid behov underhåll av anordningar för friluftslivet. De 
flesta åtgärder utförs av entreprenörer som handlas upp. Uppskattningsvis handlar det om i 
storleksordningen tio årsarbetskrafter. 
 

Betesmarker och ängar 

Dialog och samråd med markägare och djurhållare är en viktig arbetsuppgift. Blekinge är 
ett kulturpräglat län där slåtterängar och artrika betesmarker kräver årligen återkommande 
skötsel. Under året utfördes slåtter på 33 hektar och på cirka 2 700 hektar betas det. 
Länsstyrelsen anordnade tre slåtterdagar i samarbete med lokala föreningar. 
 
Restaureringar och underhållsröjning genomfördes under året inom betesmarker av flera 
entreprenörer, djurhållare och markägare. Totalt två kilometer nytt stängsel och tre 
kilometer förbättrade stängsel sattes upp av våra entreprenörer och djurhållare. 
Länsstyrelsen söker Jordbruksverkets miljöstöd i många reservat och köper sedan 
betestjänster och underhållsröjningar av djurhållare och entreprenörer. Detta upplägg 
innebär en större möjlighet att hitta intresserade djurhållare. Genom att erbjuda hjälp med 
transport av betesdjur med länsstyrelsens pråm kan flera av våra skärgårdsreservat fortsätta 
att hävdas. 

Friluftsliv i skyddade områden 

I länets naturreservat finns anläggningar för det rörliga friluftslivet i form av 
parkeringsplatser med informationstavlor, vandringsleder, grillplatser, torrdass, bryggor, 
fågeltorn med mera. Anläggningarna behöver årlig tillsyn och underhåll. Flera 
vandringsleder och anläggningar är anpassade för besökare med begränsad rörelseförmåga. 
Länsstyrelsen fortsatte arbetet under året med att förbättra tillgängligheten i skyddade 
områden. I Almö naturreservat restaurerades den befintliga tillgänglighetsleden av en 
entreprenör. I ett naturreservat anlade en entreprenör en ny parkering.  
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Inom projektet ARK56 anlade och restaurerade länsstyrelsen och entreprenörer 
kajakbryggor, leder, grillplatser och toaletter i reservat som ingår i ledsystemet.  

Gränsmarkering 

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med gränsmarkering av skyddade områden. Under året 
gränsmarkerades naturreservatet Järkö och i flera andra områden kontrollerade länsstyrelsen 
gränserna och arbetet med gränsmarkering kommer upphandlas under 2020.  

Skötsel av träd 

Dialog har förts med markägare och organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund och 
Södra skogsägarna efter omfattande skador orsakade av granbarkborrar. I sex skyddade 
områden har olika åtgärder fått vidtas för att skydda skogen från vidare angrepp eller för att 
säkra området från fallande döda granar. 
 
Under 2019 genomfördes restaurering av flera skogar och farliga träd har åtgärdats av flera 
olika entreprenörer. 
 
Länsstyrelsen har haft flera samråd inför restaureringar av skogar som markägare sköter 
själva. 
 

Fastighetsförvaltning 

På uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar länsstyrelsen deras fastigheter i Blekinge. De 
flesta är redan skyddade områden eller ingår i planerade reservatsbildningar. En del av 
fastigheterna används som bytesmark vid förhandlingar om markåtkomst. I uppdraget ingår 
bland annat att planera drift och underhåll av byggnader och anläggningar. 
 
I Alnaryd har länsstyrelsen byggt en cykel- och personbro. 
 
I förvaltningen ingår också att teckna nyttjanderättsavtal, arrende och hyra. Under året 
omförhandlade eller nytecknade länsstyrelsen ett mindre antal jakt- och nyttjanderättsavtal. 
 
LIFE Bridging the Gap 
 
Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun har ett 
gemensamt projekt med medel ur Europeiska unionens Life-fond. Projektet startade i 
oktober 2016 och beräknas pågå till 2022 med Länsstyrelsen Östergötland som 
projektledare. 
 
Projektets syfte är att bidra till långsiktigt gynnsam bevarandestatus för ekmarker i Natura 
2000-områden, samt skapa bättre förutsättningar för Natura 2000-arterna läderbagge, större 
ekbock, hålträdsklokrypare och ekoxe. Dessutom kommer hundratals andra rödlistade arter 
knutna till gamla ekar att gynnas. I Blekinge kommer åtta Natura 2000 områden att ingå i 
projektet. 
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Röjning och restaureringar har genomförts under 2019 av våra entreprenörer; Gö, Knösö, 
Tromtö och Valje, vilket motsvarar närmare 20 hektar. Under våren och tidig höst grävdes 
ekoxekomposter i alla åtta områdena. Länsstyrelsen genomförde en andra utsättning av 
större ekbock på Tromtö. Samtliga områden betades under året. Blekinge var värd för årets 
monitormöte. Projektet har uppmärksammats i media, bland annat i samband med 
anläggning av ekoxekomposter. 
 
Åtgärderna har lett till att bevarandestatusen för flera hundra skyddsvärda ekar förbättrats. 
Även förutsättningarna för projektets målarter att långsiktigt överleva i landskapet har ökat. 

 

Åtgärdsprogram för hotade arter 

Övergripande 

Länsstyrelsen slutredovisade två åtgärdsprogram som avsåg det nationella ansvaret för 
mnemosynefjäril och almblombock. Samverkan sker både inom länsstyrelsen och med 
kommuner, Skogsstyrelsen och Trafikverket, för att maximera nyttan av arbetet med hotade 
arter. Genom att även andra aktörer stimuleras att genomföra åtgärder för de hotade arterna 
uppnås en större naturvårdsnytta. 

Skyddsvärda träd 

Blekinge trädråd, som länsstyrelsen initierat, hade ett möte under våren samt ett under 
hösten 2019. Syftet med trädrådet är att öka kunskapen om skyddsvärda träd och deras 
skötsel. I trädrådet ingår, förutom länsstyrelsen, ansvariga för trädskötsel i länets samtliga 
kommuner (parkförvaltning och kommunekologer) och representanter från Skogsstyrelsen. 
Fokus på årets träffar var ekosystemtjänster i staden samt träd och byggnationer, hur träden 
påverkas och hur man kan minska risken för skador.   
 
Samråd skedde med kommuner och privatpersoner angående gamla träd samt om åtgärder 
för att gynna träden. Grova ekar friställdes i flera områden. I samverkan med funktionen för 
Tillsyn och prövning lämnas information om skyddsvärda träd till markägare som vill ta ner 
grova träd. Informationen innehåller exempel på hur man kan behålla träden om det är 
möjligt. Om man inte kan behålla trädet är alternativet att en högstubbe och faunadepå 
skapas istället för att trädet tas ner helt. Friställning av grova ekar och framtida jätteträd är 
en åtgärd som förlänger livet på trädindividerna avsevärt och därmed ökar förutsättningarna 
för att bevara en livsmiljö som är betydelsefull för många arter av bland annat insekter, 
svampar och lavar. Skötseln av de gamla ekarna och hamling är även ett sätt att bevara det 
biologiska kulturarvet. 
 
I samtliga kommuner finns flera faunadepåer, flera av dem fylls på regelbundet. I ärenden 
om nedtagning av träd grova träd där länsstyrelsen är inblandad läggs träden regelmässigt i 
faunadepå i närheten, eller flyttas till en av kommunernas faunadepåer. En utbildning om 
trädens biologiska värden och lagstiftning riktad till kyrkogårdsförvaltare har hållits.  
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Groddjur 

Länsstyrelsen konstaterade 2013 att det fanns snok på Utklippan. 17 snokar infångades 
under 2019 och flyttades därefter till fastlandet för att undvika att rom, yngel och 
småpaddor av grönfläckig padda äts upp. Ytterligare några snokar observerades dock men 
kunde inte fångas in, så snok finns ännu kvar på öarna. Flytt av snok från Utklippan är 
viktigt för skydda populationen av grönfläckig padda på ön, som är Sveriges individrikaste 
lokal.  En inventering av grönfläckig padda genomfördes på Utklippan av konsult, för att 
kunna se eventuell påverkan på populationen av snoken.  
 
Inventering av strandpadda har genomförts av Länsstyrelsen i Blekinge inom Biogeografisk 
uppföljning som koordineras av Länsstyrelsen i Skåne. Strandpadda eftersöktes även med 
hjälp av Environmental DNA (e-DNA), då man tar vattenprover för att upptäcka spår av 
groddjuren. 
Länsstyrelsen i Blekinge har deltagit i ett internationellt projekt om den smittsamma 
grodsjukdomen chytridsjuka. Inom projektet har ett kontaktnät byggts upp; utöver flera 
skypemöten hölls ett möte i Oslo och provtagning skedde av chytridsjuka på utvalda platser 
i Blekinge. I slutet av 2019 avslutades projektet med ett seminarium, och 
informationsmaterial om projektet och slutsatserna kommer spridas till allmänheten och 
berörda aktörer. 

Insekter 

Länsstyrelsen i Blekinge deltar i ett nationellt projekt om läderbagge, där samtliga län med 
förekomst av arten tar fram underlag om förekomstområden och förutsättningar för arten. 
Projektet har genomfört analyser och sammanställningar av samtliga förekomstlokaler, och 
har påbörjat samverkan med andra aktörer och att planera och prioritera åtgärder som 
behöver genomföras. Friställning av grova ekar och skötsel av dessa områden gör att 
läderbaggens livsmiljöer bevaras. Blekinge har ett nationellt och internationellt ansvar för 
läderbaggen, eftersom en av artens kärnförekomster finns i länets. Bevaras läderbaggen 
bevaras även en stor biologisk mångfald knuten till eklandskapet och de gamla grova 
ekarna. Åtgärder som genomförs inom Life-projektet Bridging the gap gynnar många arter 
inom flera åtgärdsprogram och många andra rödlistade arter, varav många vedlevande 
insekter. 
 
Länsstyrelsen övervakade arten mnemosynefjäril på samtliga lokaler under året och såg till 
att röjning och bete utfördes vid kärnlokalerna. Insamling av genetiskt material för framtida 
analyser genomfördes. Underhållsröjning genomfördes på flera lokaler som restaurerats 
under tidigare år. Uppfödning av arten sker på Nordens ark.  

Sandmarker  

Länsstyrelsen genomförde städning och uppgrävning av mindre sly och lupiner i Häljarums 
naturreservat, som är ett gammalt sandtag med mycket höga naturvärden knutna till den 
öppna sanden. En inventering av vilda bin genomfördes av länsstyrelsen längs en sträcka 
vid väg 27 i Ronneby kommun, där Trafikverket under 2015 skapade stora sandiga slänter i 
samband med att vägen byggdes om. Inventeringen visade att det förekommer ett stort antal 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

95 

ängsväxter och flera insekter som är signalarter för öppna solbelysta sandblottor och 
blomrika marker.  

Åtgärdsprogram i hav och sötvatten 

Länsstyrelsen har påbörjat en inventering av flodnejonöga i Nättrabyån och Silletorpsån, 
och kommer fortsätta under 2020. 
 
Länsstyrelsen fortsatte under året att arbeta med övervakningsprogrammet för tumlare längs 
Blekingekusten. För att förstå tumlarnas utbredningsmönster och vandringar genomför 
länsstyrelsen sedan januari 2016 övervakning på elva stationer längs Blekingekusten. 
Insamling av data och byte av batterier genomfördes med jämna intervall på de utplacerade 
tumlaklickdetektorerna. Utrustningen registrerar de klickljud som tumlarna använder för att 
orientera sig, kommunicera och hitta föda. Resultaten visar att tumlare förekommer längs 
kusten, både utanför öarna och inomskärs. En tendens kan ses till fler tumlare i västra delen 
av länet, och något fler besök under vinterhalvåret än under sommaren. Speciell hänsyn 
behövs i områden där tumlare vistas och fortplantar sig. 

Friluftsliv 

Insatserna för att stärka friluftslivsmålen syftar till att lyfta intresse och engagemang för att 
vistas i naturen. Länsstyrelsen samverkar med länets fem kommuner och Region Blekinge. 
En arbetsgrupp träffas regelbundet och verkar för att stärka uppfyllandet av de tio nationella 
friluftslivsmålen. Under 2019 fokuserades arbetet på att framtagna informationsfilmer om 
allemansrätten ska visas på Blekingetrafikens samtliga skärmar under 2020 (varannan dag). 
Under första helgen i juni arrangerades Blekinge Outdoor Festival av Region Blekinge med 
stöd av länsstyrelsen och skogsstyrelsen. Under tre dagar i början av juni välkomnades 
besökare till Järnavik i Ronneby kommun för att inspireras av föreläsningar, workshops, 
vandringar och cykelturer. En höjdpunkt var nyinvigningen av Blekingeleden och 
lanseringen av guidebok och karta av Niklas Kämpargård, som lotsar både ovana och mer 
erfarna vandrare genom det variationsrika blekingska landskapet. Ett annat arbete som 
påbörjades är en utveckling av tillgängligheten på lederna i länets skyddade områden, med 
bland annat förslag på ”svårighetsklassning” av lederna. Detta arbete kommer att ligga till 
grund för länsstyrelsens tillgänglighetsplan inklusive prioritering för insatser som gynnar 
tillgängligheten i skyddade områden.  

Naturum Blekinge 

Naturum Blekinge i Ronneby Brunnspark är ett besökscenter för både turister och boende i 
alla åldrar. Naturum vill ge kunskap om länets natur, miljö och friluftsliv samt stimulera till 
mer utevistelse.  
 
Under 2019 besöktes Naturum av 60 600 personer, vilket är den högsta besöksnoteringen 
sedan starten 1977. Naturum hade öppet för allmänheten under 1 277 timmar, fördelat över 
201 dagar under perioden april-december, vilket är de generösaste öppettiderna någonsin. 
Naturum genomförde 127 bokade guidningar, varav 125 var skolgrupper med totalt över 2 
000 deltagare. Detta är något färre än föregående år. Dessutom erbjöd Naturum dagliga 
guidningar i utställningarna, parkguidningar varje vardag under sommaren samt cirka 45 

http://naturligtvisblekinge.se/
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unika exkursioner och föreläsningar. Alla bokade besök och guidningar, förutom 
parkvandringarna på sommaren, har varit avgiftsfria. 
 
Naturum har uppmärksammats positivt flera gånger i lokala tidningar och radio. Sociala 
medier är en fortsatt viktig kanal för att nå ut. Naturum har idag 4 800 följare på Facebook 
och drygt 1 000 följare på Instagram. 
 
I maj invigdes en ny utställning på Naturum som handlar om ”ARK56 & Blekingeleden”, 
två olika ledsystem som projektet arbetat med. I den interaktiva utställningen kan besökarna 
se 30 olika filmer från olika platser längs lederna, filmer som ska locka till besök, testa den 
nya mobilappen som tagits fram inom projektet samt en barnanpassad utställningsdel som 
tar upp allemansrätten. 
 

Attractive Hardwoods 

Attractive Hardwoods är ett EU (Europeiska Unionen)-projekt med syfte att stärka turismen 
i länet och utveckla idéer om hur man kan använda ädellövskogen som en resurs och då 
särskilt Natura 2000-områden. De främsta aktiviteterna har varit nätverksbyggande och 
utveckling av olika typer av informationsinsatser. Under det avslutande halvåret i år, 
färdigställdes flera turism-/besöksprodukter som EU projektet Attractive Hardwood arbetat 
med.  
 
Under våren invigde Naturum en ny naturstig ”Ekorrestigen” i Brunnsskogen i Ronneby. 
Stigen vänder sig främst till skolbarn och familjer och består av 15 stationer där man på ett 
lustfyllt sätt för bekanta sig med skogens växter och djur. Längs stigen finns bland annat tre 
olika djurmodeller i naturlig storlek, ett ”insektshotell” samt modeller av fåglar och holkar. 
 
I juni färdigställdes en ny guidebok som producerats inom projektet ”Guide till 
Brunnsområdet och lövskogskusten”, samt en lövskogsstrategi ”Turism på skogens villkor. 
Medel till projektet beviljades från Södra Östersjöprogrammet, där Skogsstyrelsen var 
projektägare. Projekttiden har varit tre år, 2017–2019 och det avslutades 30/6 2019. 
Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Skogsstyrelsen var svenska partners, men 
även partners från Litauen och Polen har ingått.  
 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA)  

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Satsningen har varit framgångsrik och 
bidragit till lokala initiativ och lokal drivkraft med satsningar inom naturvård, friluftsliv, 
folkhälsa och tätortsnära natur. Under året beslutade länsstyrelsen om sex nya 
naturvårdsprojekt och till dessa betalades ut bidrag på sammanlagt 1 083 000 kronor.  
 
Karlshamns kommun vill genom projektet ”Naturvård-, friluftsliv -och grönstrukturplan för 
Karlshamns kommun (2019–2021)” skapa förutsättningar för en sammanhållen, långsiktig 
planering som gynnar en hållbar utveckling i kommunen med fokus på grönstruktur, 
naturvård och rikt friluftsliv, men också bidrar till förbättrad folkhälsa och välbefinnande. 
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I Karlshamns kommun ska ”Stigmännen Karlshamns orienteringsklubb” fortsätta sitt 
projekt Hittaut Karlshamn 2019–2020. Avsikten med hälso- och friskvårdsprojektet är att 
på ett roligt och annorlunda sätt få kommuninvånare och besökare att röra på sig och aktivt 
upptäcka nya platser i tätortsnära natur- och rekreationsområden med hjälp av en tydlig 
karta. Genom att erbjuda intresseväckande fysisk aktivitet bidrar projektet till ökad 
livskvalitet.  
 
Karlshamns kommun vill i sitt projekt ”Ren kust III” städa ytterligare kustremsor från 
marint skräp. Detta förbättrar livsmiljön för många växt- och djurarter längs kusten samt ger 
en ökad attraktion och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. 
 
Olofströms kommun vill i projektet ”Utveckling av Halens vandringsleder” utveckla och 
utöka Halens vandringsleder och parkeringsplatser och därigenom öka förutsättningar för 
såväl boende som besökare att uppleva Halens naturreservat och kommunens mest besökta 
friluftsområde, vilket främjar folkhälsa och trivsel. Tydligt markerade leder kanaliserar 
vandrare till lederna, vilket skonar omkringliggande naturen mot oönskat slitage. 
 
Olofströms kommun driver projektet ”Södersjöns friluftsområde och Isabackarnas 
naturvårdsområde”. Genom att utveckla ett frilufts- och rekreationsområde med 
vandringsled runt Södersjön ges såväl boende som besökare tillgång till ett 
sammanhängande naturområde vilket även gynnar folkhälsan på lång sikt. Genom att 
restaurera hagmarken vid Isabackarna kan ett värdefullt natur- och kulturlandskap med stora 
biologiska värden bevaras. 
 
I Olofströms kommun ska Civilförsvarsförbundet i projektet ”Ökad kunskap om 
allemansrätten”utbilda Civilförsvarsförbundets instruktörer så de kan föra kunskapen om 
allemansrätten vidare till allmänheten, något som är grundläggande för att kunna bevara vår 
svenska natur.        

Rovdjur 

Länsstyrelsen deltog i två Samverkansråd inom Södra rovdjursförvaltningsområdet (SFO) 
för rovdjur, flera handläggarmöten via Skype och informerade vid två möten med  
Viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen deltog även vid konferensen för viltförvaltning 
och vid inventeringsmöten på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Grimsö. Länsstyrelsen 
deltog med två besiktningsmän och två handläggare på den SFO-gemensamma 
besiktningsmannaträffen på Vårdnäs stiftsgård söder om Linköping. Rätten att besluta om 
licensjakt för lo delegerades av Naturvårdsverket till alla län inom SFO. 

Inventering av rovdjur 

Under 2019 rapporterades 145 lodjursobservationer i Blekinge i Rovbase. Av dessa kunde 
99 bekräftas vara lodjur, efter kvalitetssäkring av länsstyrelsen. Inventeringen för 2018/19 
avslutades sista februari. Resultatet är fastställt av Naturvårdsverket efter granskning av 
Viltskadecenter. Tre föryngringar av lodjur konstaterades under inventeringssäsong, en 
familjegrupp delas med Skånes och Kronobergs län. Resultatet för länet blir därför två 
föryngringar. Resultatet för SFO landar på 37,5 familjegrupper (miniminivå 27). Under 
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innevarande inventeringssäsong har hittills tre familjegrupper av lodjur kunnat bekräftas, 
Skälmershult och Harasjömåla (Olofströms kommun) och i Gummagölsmåla (Ronneby 
kommun). 
 
Under 2019 rapporterades 15 vargobservationer i Rovbase, varav en kunde bekräftas som 
varg. Inventeringens resultat påverkas mycket av snötillgången. Länsstyrelsen har tillstånd 
att använda 30 viltkameror för övervakning i syfte att inventera främst lo, men även för att 
förebygga angrepp.  
   

 
 
Bild 11: Lodjur 

Information om rovdjur 

En informationskväll om viltkamera och spårning genomfördes med länsstyrelsens 
rovdjurshandläggare och kvalitetssäkrare av rovdjursspår, på Naturum. Länsstyrelsens 
rovdjurshandläggare informerade även vid möte med Svenska Jägarförbundets spårtolkar, i 
Folkets hus, Bräkne Hoby. Länsstyrelsen med tre besiktningsmän deltog vid 
landsbygdsmässa i Eringsboda, där flera hundra deltagare passerade. Länsstyrelsen syntes 
under året i flera media såsom radio och lokalpress med information om framförallt 
inventering, lodjur och viltkamera. 
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Resultatbedömning 

Den sammantagna bedömningen är att Länsstyrelsen Blekinge vidtog de åtgärder som 
behövdes för att samordna och leda det regionala arbetet. 
  
Sammantaget bidrog arbetet till uppfyllandet av miljömålen Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, 
levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv, men även God bebyggd miljö 
berörs.  Vidare bidrog det till att uppfylla flera av de nationella friluftsmålen samt till att 
stärka den gröna infrastrukturen i länet. Arbetet bidrog även till att bevara biologisk 
mångfald samtidigt som tillgången till ekosystemtjänster tryggas, såsom ”Tätortsnära natur 
för rekreation och friluftsliv” och ”Icke organiserat friluftsliv”, vilket i sin tur genererar 
bättre hälsa och välbefinnande i samhället. 
 
Ett gammalt reservatsprojekt kunde avslutas vilket bidrog till en minskning av 
länsstyrelsens ärendebalans vad avser skydd av värdefulla naturområden. 
 
Etableringen av nätverket Marint skydd i Östersjön är betydande för att uppfylla etappmålet 
inom miljömålen. Detta syftar till att skydda minst 10 % av den marina miljön. Skyddet 
skydd stärker de ekologiska sambanden och förvaltningen av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.    
 
Många av skötselåtgärderna leder till att vi på sikt kan uppnå bevarandemålen. 
Genom förbättrade vandringsleder, informationsskyltar, gränsmarkering och underhåll av 
anordningar ökar möjligheter för turister och länets invånare att besöka länets naturreservat. 
Genom en kontinuerlig skötsel av länets betesmarker, slåtterängar och hamlade träd kan en 
artrik flora och fauna bevaras och utvecklas. Att hålla liv i en historisk markanvändning 
bidrar också till en positiv besöksupplevelse.  
 
Omfattningen av förvaltning och skötsel styrs av medelstilldelning från Naturvårdsverket. 
Begränsade resurser gör att länsstyrelsen inte har möjlighet att hålla alla anläggningar för 
friluftslivet i det skick som besökare av ett reservat förväntar sig. Begränsade resurser gör 
också att många naturreservat och Natura 2000-områden inte får den skötsel som krävs för 
att de uppsatta biologiska kvalitetsmålen ska kunna nås. Länsstyrelsen tvingas till hårda 
prioriteringar mellan olika åtgärder och områden. 
 
Intern och extern samverkan med bland annat kommuner, myndigheter och privata aktörer 
leder till en ökad kunskap och bättre skötsel och hänsyn till hotade arter och naturtyper, 
bland annat skyddsvärda träd. Inventering av våra mest hotade arter visar att det fortfarande 
finns en stor risk att de dör ut i Blekinge. Många åtgärder genomförs dock för att bevara och 
gynna de hotade arterna och deras livsmiljöer, vilket även bidrar till den biologiska 
mångfalden i stort.  
 
Blekinge hade två lodjursföryngringar efter avslutad inventeringssäsong 2018/19, vilket 
innebär att länet uppnått sin miniminivå. Förvaltningsmålet på tre till fem föryngringar ska 
uppnås innan eventuellt beslut om licensjakt. Under inledningen av innevarande 
inventeringssäsong (2019/20) konstaterades två föryngringar i länet. Allmänheten fick ökad 
kunskap om rovdjur via rovsdjurslådan och genomförda rovdjursföreläsningar med 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

100 

länsstyrelsen på Naturum. Ökad tillgänglighet av rovdjursförvaltningen genom deltagande 
vid möten och mässa. 
 
 

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 samverkar aktivt med Region Blekinge som sedan januari 2019 efter 
ombildning till ny region tog över merparten av de regionala utvecklingsmedlen så kallade 
1:1 medel. Länsstyrelsen för en regelbunden dialog inom flera olika utvecklingsområden 
kopplade till regionalt hållbart tillväxtarbete. Samarbetet omfattar aktivt utvecklingsarbete 
genom deltagande i olika styrelser, styrgrupper och strategiska diskussioner med 
kommunerna i länet, Region Blekinge och andra myndigheter.  
 
Under året hölls samverkansmöten där olika projektansökningar dikuterades samt hur ett 
gemensamt förhållningssätt kan utformas. Länsstyrelsen utgår i sina bedömningar av 
projekten att de ska ha mål som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin för 
Blekinge, Agenda 2030 och de nationella mål som regeringen satt upp enligt 
regleringsbreven eller andra direktiv från olika myndigheter som Tillväxtverket med flera.      
Länsstyrelsen vill på ett aktivt och positivt sätt bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart 
sätt för framtiden. Länsstyrelsen har under året beviljat projekt inom ramen för regionala 
1:1 medel för ca 1 miljon kronor totalt. Det är ytterst viktigt att även framöver ha möjlighet 
att vara med och samfinansiera utvecklingsprojekt inom regional tillväxt då det främjar 
samarbetet mellan stat och region på ett bra sätt där vi alla blir aktiva parter och bidrar med 
både kompetens och medel.   
 
Samverkan är viktigt så att alla parter kan hålla sig uppdaterade med vad som pågår i länet 
och tillsammans samordna och lokalisera olika resurser på bästa sätt. Länsstyrelsen 
strukturerade också arbetet internt i olika tvärsektoriella utvecklingsområden vilket ger våra 
medarbetare en bättre översikt och förståelse för helheten som vår hantering, handläggning 
och beslut leder till.  
 
Följande projekt har ingått i samarbetet:   

54 
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ARK56 (Arkipelagrutten): 

ARK 56 är ett stort projekt som avslutades under året. Syftet med led- och 
produktutvecklingsprojektet Arkipelagrutten är att tillgängliggöra Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag (BBA) och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och 
levande kust och skärgård. Under året färdigställdes både skyltning av de olika lederna för 
vandring, cykling, kajak och segling längs kusten. I samband med lansering och invigning i 
juni presenterades också den app som vägleder besökare i området och som finns tillgänglig 
på flera språk. Appen fick ett enormt genomslag och laddades ner mer än 5000 gånger 
under sommaren, vilket var klart över mål och förväntan. Målet med ARK56 är att lyfta 
Blekinge som en hållbar outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård. 
Under de tre år som projektet har pågått (2017-2019) har länsstyrelsen aktivt bidragit i 
styrgruppen för projektet, bidragit med utvecklingsmedel i det stora projektet och bidragit 
med ett eget parallellt projekt som har byggt upp fysisk infrastruktur i skärgården i form av 
kajakbryggor och toaletter samt rustat upp och anlagt nya grillplatser. Länsstyrelsen har 
även varit med och skyltat upp för lederna inom de områden som länsstyrelsen ansvarar för 
som naturreservat eller natur 2000 områden. Detta är ett bra exempel på hur alla 
involverade aktörer Region Blekinge, ideella föreningen Blekinge Arkipelag, Visit Blekinge 
med flera kan samverka och gemensamt allokera medel mot ett gemensamt större mål för 
länet. Här är det viktigt att länsstyrelserna fortfarande har utvecklingsmedel 1:1 medel att 
tillgå, dels för att kunna genomföra och bevilja mindre utvecklingsprojekt vi bedömer har 
stor påverkan på länets utveckling men även som här för att kunna medfinansiera ett större 
projekt eller finansiera ett eget projekt som omfattar både landsbygdsutveckling och 
regional tillväxt som jackar in i ett större gemensamt mål för länet. Att vi har de 
möjligheterna främjar samverkan mellan myndigheten och regionala aktörer.  
 
Samarbete har hela tiden skett tätt med Region Blekinge och den ideella föreningen 
Blekinge Arkipelag där Länsstyrelsen Blekinge också ingår i styrelsen. 
 
När projektet nu avslutades under året har det bildats en huvudmannagrupp där Region 
Blekinge, Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner, Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag, Visit Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge ingår. En fördelning av uppgifter och 
vem som ska ansvara för vad skedde och en 50% tjänst tillsattes för att hålla ihop helheten.  
Det är viktigt att det som nu byggts upp tas tillvara och fortsätter att utvecklas framöver. Ett 
fantastiskt engagerat företagsnätverk som också har genomgått utbildning inom både 
hållbarhet och produktutveckling skapades under projektet och det tas nu över av 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag som ska fortsätta engagera och utveckla.  
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Bild 12: Karlskrona skärgård 
 
Syftet med projektet Arkipelagrutten är att bidra till en hållbar och levande skärgård genom 
att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer och den 
övergripande visionen är att Blekinge skall bli en attraktiv och hållbar destination för 
outdoorturism. Men en del av huvudmålet är också att främja företagande och 
arbetsmarknad i länet, bidra till en renare miljö och intakta ekosystem, bidra till att fler ska 
få uppleva och bli informerade om samt öka sin förståelse för Blekinge Skärgårds historia 
och ekosystemtjänster.  Länsstyrelsen Blekinge är stolt över att ha deltagit i projektet och att 
fortsatt få möjlighet att bidra till både vision och mål framöver vilket ligger väl i linje med 
de uppdrag vi har på myndigheten.  
 
Se bilaga i ordning och reda 2019:  slutrapport ARK56, och inbjudna till slutkonferens. 

Uppbyggnad av Carl International Filmforum:  

Carl International Filmforum och Carl International Film Festival (CIFF) har sin bas i 
Blekinge och Karlskrona och genomfördes under 2019 för tredje året i rad. Carl Film Forum 
är festivalens internationella filmbranschforum som fokuserar på internationella 
samproduktioner och finansiering av film med ett unikt fokus på privata investerare. 
Forumet har under tre år haft 44 panelpunkter med 78 panellister från 14 länder och tre 
kontinenter. Forumet har haft besökare från totalt 18 länder. Länsstyrelsen bidrar 
tillsammans med Region Blekinge och Karlskrona kommun regionalt med 
utvecklingsmedel för att bygga upp ett klusterinitiativ som är både geografiskt och 
funktionellt. Klustret ska samverka med övriga filmkluster på nationell nivå och 
internationellt samverka med en profilering mot länder kring Östersjön. Aktiviteterna ska 
skapa innovation, nya relationer och bygga upp det regionala företagandet och attrahera nya 
externa aktörer inom det här området i sydöstra Sverige och Blekinge.  Satsningen på ett 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

103 

filmkluster i Blekinge kommer också att bidra till att stärka den kreativa och kulturella 
näringen i regionen.  
 
Genom att bidra till ett företagsvänligt klimat i sydöstra Sverige hoppas vi kunna främja en 
tillväxt av nya företag inom den här branschen men även skapa ett intresse från olika 
produktionsbolag att förlägga produktioner här och nyttja de lokala kluster och företag vi nu 
skapar förutsättningar för. Det geografiska läget för ett filmforum i sydost är perfekt då 
CIFF har ett särskilt fokus på film från Östersjöregionen vilket även gör att Svenska 
Filminstitutet stödjer den här satsningen om vi visar att det finns stöd även regionalt och 
lokalt. Länsstyrelsen har utlovat att vara med och stödja en uppbyggnad ytterligare två år 
framåt 2020-2021.    
 
Länsstyrelsen höll också ett filmpolitiskt möte på Residenset den 23 oktober 2019 för att 
diskutera fortsatt inriktningen och stöd för utvecklingen inom filmbranschen och dess 
aktörer i länet.   
 
Se bilaga i ordning och reda 2019: PPT från mötet samt inbjudna och deltagare  
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Bild 13: Strategiskt möte på Residenset i Blekinge 23 oktober 2019 där politiker och 
tjänstemän från både region och kommuner deltog i diskussioner om filmbranschens 
utveckling i Blekinge.    
 

Guldeken Näringslivsgala och Blekinge Idrottsgala  

Länsstyrelsen Blekinge är tillsammans med Region Blekinge och andra aktörer i länet med 
och stödjer och lyfter fram förebilder inom både näringslivet och idrotten i Blekinge. 
Länsstyrelsen deltar aktivt i juryarbetet och brukar också hålla ett uppskattat mingel på 
Residenset där nominerade företag intervjuas och hyllas.  
 
Ytterligare områden där samverkan skett:   
- Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge (fortsatt implementering och gemensamma projekt)  
- Besöksnäringsutveckling och skärgårdsutveckling 
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- Biosfärområde Blekinge Arkipelag (detta område skriver vi mer om under avsnitt 3 
Regional tillväxt).  
- Business Blekinge (investeringsfrämjande)  
- Tillväxtforum  
- Trafikförsörjningsplan Blekinge 2020–2023 
- Rurban Region (REGLAB projekt) 
- Strukturbild 2.0 
- Näringslivsutveckling inom kreativa näringar 

Resultatbedömning 

Sedan länsstyrelsen tillsatte en utvecklingsstrateg inom regional tillväxt 2016 har 
samverkan med kommunerna, Region Blekinge samt övriga aktörer i länet ökat markant. 
Länsstyrelsen har fått mycket positiv respons på att länsstyrelsen nu är mer synlig och 
delaktig inom de här frågorna. Genom att vara delaktig i olika forum och projekt får 
länsstyrelsen tidigt vetskap och kunskap vad som är på gång. Länsstyrelsen informerar även 
om vilka uppdrag som är aktuella och hur de berör länet.  
 
Länsstyrelsens nära samverkan med regionen innebär även att olika utvecklingsprojekt kan 
finansieras både med 1:1 medel och med andra medel från till exempel 
Landsbygdsprogrammet, Friluftsuppdraget, Naturvård och Kultursatsningar. På så sätt får 
alla en bättre samsyn för hur man gemensamt kan stödja de mål som finns i den Regionala 
Utvecklingsstrategin för Blekinge.  
 
 

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.  

 
Vid årsskiftet 2018/2019 ombildades Region Blekinge. I samband med detta överflyttades 
största delen av länsstyrelsens regionala utvecklingsmedel dit. Länsstyrelsen förfogade 
under 2019 över ett anslag på 2 mnkr. Medlen kan enbart användas till projektstöd. 
Företagsstöden via länets utvecklingsmedel hanteras från och med  2019 av Region 
Blekinge. Antalet beslutade ärenden under 2019 är därför betydligt färre än under 2018.      
 
Länsstyrelsen hade under året löpande kontakt med Region Blekinge om projektstöd och 
företagsstöd, både avseende de regionala utvecklingsmedlen och de projekt- och 
företagsstöd som behandlas inom Landsbygdsprogrammet.   
 
De projektstöd som beviljades från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ligger i linje med 
länets regionala utvecklingsstrategi "Attraktiva Blekinge – Regional utvecklingsstrategi”. 
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De områden i strategin som stödhanteringen ska verka mot är Bilden av attraktiva Blekinge, 
Livskvalitet samt Arbetsliv eller Tillgänglighet. 
 
Den verksamhetsplan som länsstyrelsen tog fram 2018 för området Regional tillväxt var 
fortfarande aktuell 2019 vad avser prioriterade utvecklingsområden. Områden som lyftes 
fram var åtgärder som främjar företagsutveckling, utveckling av besöksnäringen samt 
utveckling av mat- och livsmedelsnäringen. Planen följde inriktningen i länsstrategin.  
 
Samtliga fattade beslut är länsomfattande. Då Blekinge är ett relativt litet län bedöms det 
inte finnas några geografiska områden med särskilda stödbehov.   
 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen har använt medel från anslag 1:1 för att stödja projekt och fatta beslut om  
inriktningen i länets regionala utvecklingsstrategi.  
 

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 har som mål att besluta 90% av ansökan om stöd inom 180 dagar och att 
minst 90 % av ansökan om utbetalning handläggs inom 120 dagar.  
 
Under 2019 handlade länsstyrelsen ansökan om stöd inom företags-, projektstöd och 
miljöinvesteringar med ett genomsnitt av 161 dagar/ärende.   
 
Under 2019 handlade länsstyrelsen ansökan om utbetalning inom företags-, projektstöd och 
miljöinvesteringar med ett genomsnitt av 178 dagar/ärende.   
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För att säkerställa korrekt handläggning och minimera risken för sanktioner vid 
handläggning av landsbygdsstöden följer länsstyrelsen de instruktioner som finns i 
Jordbruksverkets rutiner, föreskrifter, förordningar och andra styrdokument.  
 
Under året träffades länsstyrelserna i södra Sverige och utbytte erfarenheter vid en 
handläggarträff. Träffen ledde till att kompetens delades och frågeställningar kunde rätas ut 
för att effektivisera handläggningen och skapa kontakter för handläggare. Dessutom deltog 
länsstyrelsen på Jordbruksverkets handläggningsträff i Stockholm.  
 
För att underlätta för företagen på landsbygden skickade länsstyrelsen ut informationsblad 
och informerade på hemsidan om vilka stöd som kan sökas och hur man ska gå tillväga vid 
en ansökan.  
 
Länsstyrelsen anordnade under året informationsmöten tillsammans med Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och deltog i gruppen Bondestyrka. Dessutom deltog Länsstyrelsen på 
LRF:s och Hushållningssällskapets medlemsträffar för att informera om Greppa Näringen 
och länsstyrelsens arbete.  
 
Länsövergripande möten mellan cheferna ägde också rum för att samarbeta mellan länen 
och identifiera problem vid handläggningen.  
 
Länsstyrelsen besöker i stort sett alla stödsökande inför beslut om stöd. Detta för att 
minimera fel hos sökandes ansökningar och minska risken för sanktioner samt få en 
snabbare handläggning genom att ansökningarna är något mer kompletta.  
 
Under året hanterade länsstyrelsen ansökningar om delutbetalning och slututbetalning 
löpande. Handläggningstiderna följde genomgående de målsättningar som finns.  
 
Under 2019, när merparten av ansökningarna om stöd var beslutade, bytte handläggare 
arbetsuppgifter och fokuserade från och med i höstas på att utveckla kompetensutveckling, 
rådgivning och information och demonstrationsinsatser inom landsbygdsprogrammet.  
 
Under 2019 arbetade Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med andra länsstyrelser i landet 
i en samverkansgrupp för personer som arbetar med alla de projekt som ryms inom 
landsbygdsprogrammet 2014–2020. Länsstyrelsen Blekinge har ett fortsatt samarbete med 
Länsstyrelsen Skåne kring information ut till länens lantbrukare. Blekinge är delaktig i 
Skånes utskick av Landsbygdsnytt, ett utskick där aktuell information inom 
landsbygdsprogrammet tas upp.  
 
Under året fick länsstyrelsen i Blekinge in 48 ansökningar om företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet. Totalt har det sedan 
landsbygdsprogrammet start 2014 kommit in 433 ansökningar.  
 
Länsstyrelsen beslutade under året 58 ansökningar om stöd för företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet och under 2019 beviljades totalt nästan 13 
mnkr i stöd till företagen på landsbygden.  
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Under 2019 beslutade länsstyrelsen 58 ansökningar om utbetalning. Drygt 6 mnkr betalades 
ut i stöd till investeringar i Blekinge. Totalt under perioden betalade länsstyrelsen ut 14 
mnkr inom landsbygdsprogrammet fördelat på 219 ärenden.  
 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen minskade under året ärendebalansen trots att det var nya handläggare som var 
i en lärandeprocess. Länsstyrelsen når dock inte målen för handläggningstiden utan ligger 
efter när det gäller utbetalningarna. För att snabba på handläggningen tillsatte länsstyrelsen 
en tillfällig resurs under slutet av året.  
 
 

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. 

 
Länsstyrelsen Blekinge hanterar inte jordbruksstöden. De hanteras enligt regeringsbeslut av 
Länsstyrelsen Skåne för Blekinges räkning. Skåne företräder även Blekinge i arbetet med 
kommande GJP (Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik), idag kallat CAP. 
 
Länsstyrelsen Blekinge medverkar aktivt med frågor som berör Blekinges övriga hantering 
av programmet. Det sker också aktiv medverkan via LD21 som är länsstyrelsernas 
gemensamma forum för chefer inom området. Via LD21 skickas gemensamma svar och 
skrivelser in till departement. 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen bistår Jordbruksverket och näringsdepartementet på de sätt länsstyrelserna 
gemensamt kommit fram till. 
 

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. 

Länsstyrelsen verkade för att integrera både den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin i länet. Länsstyrelsen samordnade det regionala arbetet och gav stöd till 
länets aktörer inom livsmedelsnäringen via samordning och kommunikationsinsatser i deras 
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arbete med strategin. Länsstyrelsen genomförde nätverksträffar med bred förankring i länet 
samt regelbundet deltog vid olika regionala och nationella sammankomster som berörde 
strategin.  
 
Arbetet bedrevs under 2019 i projektform inom landsbygdsprogrammet, i samverkan med 
Region Blekinge och Lantbrukarnas Riksförbund. Länsstyrelsen arbetade tillsammans med 
företag inom livsmedelssektorn, andra regioner och länsstyrelser för att hitta ytterligare 
samverkansmöjligheter. 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen bidrog till målen att uppfylla den nationella livsmedelsstrategin genom att  
arbetet resulterade i tre ansökningar om samarbetsprojekt, utformade efter de 
utlysningar som Jordbruksverket hade ute.  
 
Länsstyrelsens deltagande i nätverksgrupper under året innebar erfarenhetsutbyte och 
nätverksskapande med personer som arbetade inom samma område både lokalt och 
nationellt. 
 

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. 

Livsmedels- och foderkontroll (Primärproduktionskontroll samt 
kommunrevisioner) 

Länsstyrelsen Blekinge förbättrade sin måluppfyllelse under 2019, men utförde ändå inte 
tillräckligt många kontroller för att nå upp till en tillfredställande nivå enligt de operativa 
målen. Inom primärproduktion livsmedel lyckades länsstyrelsen för första gången att 
prioritera att utföra planerade kontroller inom detta verksamhetsområde. Dock utfördes inte 
så många som verksamheten planerat för. Foderkontrollen var nedprioriterad under 2019, så 
här uppnåddes inte det operativa målet. Inga kommunrevisioner var inplanerade för 2019. 
 

Djurskydd 

På djurskyddsområdet förbättrade Länsstyrelsen Blekinge sin måluppfyllelse under 2019 
vilket syns på kvoten normalkontroller/anmälningskontroller som ökade med 0,12 jämfört 
med 2018 trots att antalet inkomna anmälningar fortfarande låg på samma höga nivå som 
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året innan. Länsstyrelsen ökade även måluppfyllelsen gällande 10%-målet med 0,7% 
jämfört med 2018, men länsstyrelsen ligger med 2,4% fortfarande långt ifrån en 
tillfredställande nivå enligt det operativa målet när det gäller antalet utförda 
normalkontroller på livsmedelsproducerande djur.  
 
Länsstyrelsen fortsatte under 2019 att arbeta med de operativa målen enligt nationella 
kontrollplanen som rör god service, gott bemötande, snabb återkoppling och effektiv 
handläggning av ärenden samt att underlätta för djurhållare att göra rätt.  
 
Handläggningstiderna enligt LISA-nyckeltalen var överlag tillfredställande till mycket 
goda. Kopplat till de ombyggnadkrav som minkföreskrifterna inneburit har Länsstyrelsen 
Blekinge under de senaste åren haft en hög arbetsbelastning. Detta har även påverkat våra 
handläggningstider gällande LISA-nyckeltalen för kap 6 4§-tillstånden, vilket resulterade i 
att länsstyrelsen inte nådde upp till det operativa målet gällande dessa tillstånd. 
 
Under 2019 såg länsstyrelsen över handläggningsprocesserna och det resulterade, under 
senare delen av 2019, i en förbättring av handläggningstider gällande tillstånden enligt kap 
6:4 (VÄS 28243), samt att förprövningen (VÄS 28231) är nu helt i fas beträffande 
ansökningarna. Länsstyrelsen kunde börja prioritera och se över de anläggningar som ännu 
inte blivit besiktigade. 
 

Djurhälsa och smittskydd 

Under 2019 var den planerade kontrollen inom smittskyddsområdet nedprioriterad och 
Länsstyrelsen i Blekinge nådde därför inte upp till något av de operativa målen inom detta 
verksamhetsområde. 

Animaliska biprodukter 

Den planerade kontrollen av animaliska biprodukter var enligt verksamhetsplan 
nedprioriterat under året och inte heller här uppnådde länsstyrelsen de operativa målen. 

Veterinärmedicinska preparat och restsubstanser 

Länsstyrelsen genomförde under 2019 planerad kontroll av läkemedel på gård och tillsyn av 
djurhälsopersonal enligt myndighetens verksamhetsplanering. Dock var arbetsinsatsen inte 
tillräcklig för att nå upp till den nivå som krävs i de operativa målen. 
 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen Blekinge arbetade under 2019 aktivt med att strukturera och effektivisera 
arbetet inom 28-området vilket gett resultat i form av förbättrad måluppfyllelse på flera 
delar av verksamhetsområdet. Ändå ligger Länsstyrelsen Blekinge långt ifrån 
måluppfyllelsen av de operativa målen enligt den nationella kontrollplanen. 
Länsstyrelsen gjorde därför under 2019 en grundorsaksanalys kring svårigheten att leva upp 
till de krav på en riskbaserad och verkningsfull kontroll som ställs på myndigheten inom 
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kontrollområdet enligt Europeiska Unionens kontrollförordning och därmed också enligt 
den nationella kontrollplanen. Denna visade att det inom den egna myndigheten i nuläget inte 
finns förutsättningar för att kunna leva upp till ovanstående krav 
 
 

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 fick i början av året in 49 ansökningar om ersättning för skadat fiske. I 
ansökningarna uppskattades värdet av skadedrabbat fiske och redskap till sammanlagt 6,5 
mnkr. Länsstyrelsen i Blekinge tilldelades tre mnkr från Havs- och vattenmyndigheten för 
ersättningar. Vid handläggningen beaktade länsstyrelsen reglerna om statligt stöd av mindre 
betydelse som bland annat innebär att det totala stödet som lämnas till ett och samma 
företag inte under någon period av tre beskattningsår får överstiga 30 000 euro om stödet 
avser företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Reglerna medförde att tilldelade medel 
inte kunde användas fullt ut trots att värdet på skadorna var väsentligt högre. Länsstyrelsen 
betalade ut sammanlagt 2,7 mnkr till 47 yrkesfiskare. 
 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsens utbetalningar till de skadedrabbade fiskeföretagen verkställdes först under 
september. Anledningen är att beslut från nationell myndighet kom sent.  

Länsstyrelsen har ett mål att betala ut ersättning inom 60 dagar från det att vi får medel och 
detta uppfylldes helt. 

 
 

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. 
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Skador från fåglar                  
Under 2019 kom inga nya ärenden om ersättning av skada av stora fåglar in, det betalades 
däremot ut ersättning till en brukare för skador av stora fåglar och ett ärende från hösten 
2018 ligger kvar för bedömning. Ärendet har blivit utdraget då den skadade grödan såddes 
om och omsådden fick under våren nya skador vilket kan bedömas först under hösten. 
 
Besiktning av viltskador och ersättning av rovdjur                           
Länsstyrelsen genomförde enligt Rovbase under året fem besiktningar. Alla angrepp var på 
får och inget var orsakat av rovdjur. Tre angrepp konstaterades orsakat av räv, i ett fall var 
fåret starkt förruttnat, vilket är svårbedömt och ytterligare ett får hade skador orsakade av 
annat än rovdjur. 
 
Förebyggande åtgärder mot viltskador                            
Förebyggande åtgärder genomförs framförallt vid konstaterande av angrepp. Förebyggande 
material finns i länet i form av critter-gitter (skrämsel), elstängsel, lapp tyg, viltkameror 
med mera. Ersättning för att sätta upp rovdjursstängsel söks via landsbygdsprogrammet. 
Nytt från år 2018 är möjligheten att ansöka om ersättning för röjning under 
rovdjursstängsel. Där har inkommit en ansökan. 

Resultatbedömning 

Uppdraget att förebygga och ersätta skador av vilt fungerar bra. Länsstyrelsen har relativt få 
ansökningar och de handläggs inom rimliga tider för ärendetypen. Ärenden som gäller 
skador på gröda är ofta komplicerade och tar lång tid mellan anmälan till beslut då de 
kräver flera besiktningar för att bedöma skadornas omfattning.  
 

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. 

Översiktsplanering 
Länsstyrelsen har en intern projektgrupp som deltar i samverkansmöten kring Karlskrona 
kommuns nya Översiktsplan 2050. Under våren deltog länsstyrelsen, tillsammans med 
Trafikverket och Region Blekinge, i en workshop kring avgränsning av översiktsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning. Som en del i arbetet med framtagandet av samrådshandlingen 
har samverkansgruppen träffats för workshops kring delområden i kommunen. Detta med 
förhoppningen om att det kommer ge en smidigare planprocess samt förståelse myndigheter 
emellan. Länsstyrelsen har under året arbetat med att ta fram en sammanfattad redogörelse 
för länet. Arbetet beräknas bli klart under första halvan av år 2020. 
 
Region Blekinge      
Länsstyrelsen deltar i Region Blekinges arbete med Strukturbild Blekinge. Det är ett gemensamt 
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projekt mellan länsstyrelsen, Region Blekinge och Karlskrona kommun. Projektet ska öka 
samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen, den regionala 
utvecklingsplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna. Syftet är också att öka 
flernivå- och sektorssamordningen mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom 
samhällsplanering i länet. 
 
Byggsamverkan i länet                                      
Länsstyrelsen Blekinge processade under 2019, tillsammans med Blekinges samtliga 
kommuner, fram ett intentionsdokument som ska främja ett ökat bostadsbyggande i länet. 
Dokumentet skrevs under av alla kommunstyrelseordföranden och beslutades i varje 
kommuns kommunstyrelse. Detta är ett unikt och viktigt dokument där kommunerna 
gemensamt åtar sig att genomföra ett antal åtgärder som kommer att underlätta både i deras 
interna processer men även för externa byggbolag att få en bra överblick av hur 
marktillgången ser ut i Blekinge utan att behöva kontakta varje kommun. Samverkan ger 
också synergieffekter och en form av benchmarking som kan främja ett gemensamt 
utvecklingsarbete. Det är länsstyrelsens strategiska arbete sedan 2017 och långsiktiga 
process med material och SWOT- analyser från workshops som genomförts tidigare år, som 
nu sammanställdes i det här dokumentet. Deltagarna identifierade tillsammans ett antal 
problem och hinder för fortsatt utveckling som man nu hoppas ska åtgärdas genom det 
samverkansdokument och byggråd som bildas i länet. 
 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen är framförallt rådgivande. Länsstyrelsen har utövat sin 
roll, utifrån de resurser som funnits under året, genom att i den fysiska planeringen enligt Plan- 
och bygglagen samordna statliga intressen både internt på länsstyrelsen och externt med andra 
myndigheter. Länsstyrelsen är framförallt positiv till att en överenskommelse om ökat 
bostadsbyggande i länet kommit till stånd. 

 

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 erhöll ett uppdrag om uppföljning från Tillväxtverket via mejl i oktober. 
Uppdraget innebar att se över registreringarna i ärendehanteringssystemet NYPS. 
Länsstyrelsen meddelade att beslut i fem ärenden kommer att registreras. 

Resultatbedömning 

Länsstyrelsen genomförde tilldelat uppföljningsuppdrag från Tillväxtverket. 
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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. 

Länsstyrelserna bistod 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 togs fram 
där länsstyrelserna bidrog med kunskaper vad gäller miljöprövning av framförallt 
fiskodlingar.  Genom kunskapsutbyte och workshops utarbetades digitala tjänster och en 
checklista till en samtjänst för vattenbruk. Tjänsten erbjuder, efter ifylld information av 
brukaren, svar på vilka olika tillstånd och uppgifter som krävs för den tilltänkta 
verksamheten. I detta arbete fungerade länsstyrelsernas gemensamma IT-organisation 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. 
 
Under 2019 genomfördes insatser för att förenkla upphandlingsprocessen så att det blir 
enklare och tydligare för företagen att lämna anbud. Bland annat strukturerades 
förfrågningsunderlag och anpassades så att anbudsgivare ska känna igen sig i länsstyrelsens 
sätt att kvalificera leverantörer och de krav som länsstyrelsen ställer. Underlagen anpassas 
även efter hur enkel eller komplicerad den efterfrågade tjänsten är. Länsstyrelsen utförde 
interna utbildningar för personal som genomför upphandlingar och som handlägger 
upphandlingar. 

Resultatbedömning 

Den samlade bedömningen är att det finns utvecklingsbehov. Eftersom länsstyrelserna har 
en gemensam IT-avdelning så kan inte Länsstyrelsen Blekinge enskilt påverka deltagandet i 
verksamt.se där det största arbetet med förenkling för företag ligger. Men länsstyrelsen kan 
fortsätta arbeta för att det ska vara lätt att göra rätt för företagen i länet i sina kontakter med 
länsstyrelsen. 
 

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. 

Länsstyrelserna har 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 
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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. 

Resultatbedömning 

Den samlade bedömningen är att det finns utvecklingsbehov. Eftersom länsstyrelserna har 
en gemensam IT-avdelning så kan inte Länsstyrelsen Blekinge enskilt påverka deltagandet i 
verksamt.se där det största arbetet med förenkling för företag ligger. Men länsstyrelsen kan 
fortsätta arbeta för att det ska vara lätt att göra rätt för företagen i länet i sina kontakter med 
länsstyrelsen. 
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Utrikesdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
utrikesdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 
 

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. 

Länsstyrelsen Blekinge arbetade aktivt med den regionala strategin på det sätt som har 
presenterats i samband med de övriga uppdragen. 

Resultatbedömning 

Se tidigare bedömningar, till exempel avsnitt 16 om jämställdhet. 
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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 1 0 9 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 4,2 4,5 4,2 
Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,1 0,3 0,2 
varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av 
livsmedel i primärproduktionen 0,04 0,20 0,16 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i 
primärproduktionen 0,01 0,00 0,00 

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

Måluppfyllelse 10%-mål, livsmedelsproducerande som ska ha 
djurskyddskontroll* 2,4% 1,3% 2,1% 

Kvot normalkontroller/anmälningskontroll** 0,29 0,17 0,49 

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

* Operativt mål enligt nationella kontrollplanen inom djurskyddskontroll att varje år ska 10 
% av de livsmedelsproducerande djurhållarna ha  planerad kontroll, så kallat 
normalkontroll. 
**Operativt mål enligt nationella kontrollplanen inom djurskyddskontroll att kvoten mellan 
normalkontroller och anmälningskontroller ska vara minst 1. Alternativt ska en ökning med 
minst 0,1 ske årligen. 

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  

Den största delen, 72%, av funktionen för Djurskydds årsarbetskrafter (5,8åa) används för 
verksamhetsområdet djurskydd. Verksamhetsområdena primärproduktion foder och 
animaliska biprodukter var nedprioriterade. En liten del av funktionens årsarbetskrafter  
användes för primärproduktion livsmedel. De övriga årsarbetskrafterna (1,5 åa) användes 
inom verksamhetsområdena smittskydd, läkemedel på gård, hästpass samt övrigt 
administrativt arbete inom verksamhet 28* 
 
Antalet årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll för 2017 återspeglar att revision 
på länsstyrelsens kontroll inom primärproduktion livsmedel utfördes av Livsmedelsverket, 
vilket medförde att länsveterinären fick avsätta mycket tid åt såväl revision som efterarbete. 
Detta efterarbete återspeglas även under 2018 samt att länsveterinären genomförde en 
kommunrevision, vilket också är en arbetsuppgift som tar mycket tid i anspråk. Även 
omfattande registervård i primärproduktionsregistret Primör samt kontrollplanering under 
2017-2018 återspeglas i dessa siffror. För 2019 återspelas siffrorna av främst av 
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kompetensutveckling, planering av kontrollerna och deras utförande samt registervård och 
registrering av primärproducenter. 
 

Tabell 1.2: Fiske 
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal fiskevårdsområden 31 30 30 
Antal fiskelicenser 89 101 100 
Antal personliga fiskelicenser 0 0 0 
Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 3 0 1 

Källa:  

Antal fiskevårdsområden: Länsstyrelsens register över fiskevårdsområden i Blekinge 
Antal fiskelicenser: Havs- och vattenmyndighetens register över fiskelicenser 

Antal ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram: Jordbruksverkets system för administration av Havs- och 
fiskeriprogrammet 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 

Antalet fiskelicenser minskade under 2019. I Blekinge län fanns det vid slutet av året 66 
yrkesfiskeföretagare, vilket är en minskning med tio stycken sedan förra årsskiftet. Antalet 
yrkesfiskare är inte detsamma som antalet fiskelicenser eftersom en yrkesfiskare ofta har 
mer än en fiskebåt och då måste ha en fiskelicens för varje båt.  
 
Antalet ansökningar om strukturstöd inom Havs- och fiskeriprogrammet ökade under året. 
Det beror på att mer medel tillförts i de åtgärder som passar för att utveckla länets 
fiskeföretag. 
  
 

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 1 1 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 

Länsrådet deltar i strukturfondssamarbete. Arbetsinsatsen och kostnaden var av mindre 
omfattning. 
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Tabell 4.1: Kulturmiljö 
 
Länsfakta kulturmiljö 2019 2018 2017 
Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 4 298 4 275 5 261 
Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 88 88 88 
Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 48 48 48 
Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 18 18 18 
Kulturreservat, antal 1 1 1 
Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 60 60 60 

Källa:  

Fornlämningar – Fornnminnesinformationssystemet (FMIS) (www.fmis.raa.se) 
Byggnadsminnen – Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen 
Kyrkobyggnader – Länsstyrelsens förteckning över länets kyrkobyggnader 
Riksintresseområden – Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård 
Kulturreservat – Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat 
Andel kommuner med kulturmiljöprogram - Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö”] 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 

Fornlämningsbegreppet förändrades 2014 i och med att de flesta lämningar som är varaktigt 
övergivna och äldre än 1850 nu är fornlämningar. Ändringen har inte tillämpats på 
registrerade objekt i någon högre grad. Blekinge har 16 031 lämningar registrerade i 
Fornreg9. Sannolikt är majoriteten av dessa fornlämningar med dagens lagstiftning. 
Sannolikt finns det också tusentals oregistrerade lämningar som i själva verket är 
fornlämningar med dagens lagstiftning. 
 
Länsstyrelsen Blekinge har inte tagit beslut om några nya byggnadsminnen de senaste åren. 
Stort fokus har legat på att handlägga ärenden om nya byggnadsminnesförklaringar. I 
dagsläget har myndigheten två öppna fråga-väckt-ärenden om nya byggnadsminnen.  
 
Länsstyrelsen Blekinge har fattat beslut om att Svängsta kyrka ska omfattas av 
tillståndsplikt enligt Kulturminneslagen 4:3. 
 
Antalet riksintresseområden för kulturmiljövården har blivit 18 efter att två områden slogs 
samman till ett. Det pågår nu en utredning om att inrätta ett nytt riksintresse omfattande ett 
antal byar och fiskelägen på Listerlandet i Sölvesborgs kommun.   
 
  

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 8 124   
Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen  7 928  7 735  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, Riksantikvarieämbetets handläggarsystem ASK, 
Länsstyrelsens dnr 430-604-2018, 430-693-2017 

 
9 Fornreg är ett verktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövård där man registrerar information om 
arkeologiska uppdrag och lämningar. 

77 

78 

http://www.fmis.raa.se/


LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

120 

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

Från 2019 hanterar länsstyrelserna bidragsbesluten i ASK, som är Riksantikvarieämbetets 
handläggarsystem. Genom utbetalningsbesluten utbetalas pengarna direkt från länsstyrelsen 
till sökande. Eftersom detta system samarbetar med Platina så slipper man dubbel 
registrering. Det finns dock flera fel och brister i systemet eftersom det är helt nytt och en 
utveckling kan bara leda till förbättringar.  

Inom byggnadsvården beviljade länsstyrelsen bidrag till tretton olika objekt runt om i länet. 
Åtta av dessa är skyddade enligt 3 kap Kulturmiljölagen medan de andra fem ligger inom 
riksintresseområde för kulturmiljövården. Bidrag beviljades till objekt i länets samtliga fem 
kommuner. Flest bidrag beviljades dock till objekt inom Karlskrona kommun. Detta speglar 
lokaliseringen av länets byggnadsminnen mellan kommunerna. Bidrag till arbetet med 
Svenmanska parken i Bräkne-Hoby är en samfinansiering till Landsbygdsprogrammet. 

Under 2019 iscensattes rengöring av tre runstenar och tre hällristningslokaler. Objekten 
utgjordes av Björketorpsstenen och runstenarna på Lösens kyrkogård. Hällristningarna som 
behandlades var Vallbyristningarna, Fürstska klippan och Hästhallen. Arbetet utfördes 
enligt en vård- och underhållsplan som tidigare framställts på uppdrag av länsstyrelsen. 
Rengöringen utfördes genom att jord och växtlighet avlägsnades från stenytorna varefter de 
behandlades med etanol. Med etanolen kommer tillväxten av alger, lavar och mossor att 
hämmas. Effekten är beräknad att synas cirka ett år efter behandlingen och då förväntas 
stenytorna vara rena från organisk påväxt vilket bidrar till att texter och figurer blir 
betydligt mer lättlästa. 

En betydande bidragsdel betalades ut för restaureringen av hamnanläggningen vid 
Herrgårdens stenbrott på ön Tjurkö i Blekinges östra skärgård. Restaureringen syftade till 
att återskapa en för kulturmiljön viktig anläggning med ambitionen att också öka 
tillgängligheten för platsen. Hamnen, med tillhörande pir, har tidigare varit kraftigt raserad 
och olämplig för tillträde. Genom de utförda åtgärderna kan platsen åter brukas för boende, 
besökare och skärgårdstrafik. 

Inom fornvården beviljades medel till den årliga skötseln av ett 40-tal av länets mest 
betydelsefulla fornlämningsområden. Medel beviljades till restaureringar av Kristianopels 
befästningsmurar samt pappersbruksruinen i Långasjönäs. Utöver detta beviljades medel för 
rengöring och uppmålning av skålgropsstenarna Äggastenarna. Rensning av det fasta fisket 
vid Hönöbygget, det enda av sitt slag kvar i Mörrumsån, utfördes. Lyckå slottsruin försågs 
med belysning för ökad tillgänglighet och förhoppningsvis minskad skadegörelse. En 
skvaltkvarnslämning med dammvall i Tving röjdes fram och kommer fortsatt att skötas med 
betande djur. Klottersanering utfördes vid Sölvesborgs slottsruin. 
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Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
Folkhälsa  
Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 
Totala kostnader (exkl. OH)1) 2 586 2,4 

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 

Det finns ingen tjänsteperson inom enheten för Social hållbarhet som i dagsläget har ett 
utryckt uppdrag gällande folkhälsa. Däremot ingår folkhälsan på många sätt i de mer 
avgränsande uppdrag som finns, däribland inom tobaksområdet och ANDTS (Alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel).  
 

Tabell 6.1: Jämställdhet  
 
Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2019 2018 2017 
Verksamhetskostnader inkl. OH1) (tkr)  2 127 2 967 2 138 
  varav ramanslag 5:1, netto (tkr) -3 427 511 
  varav övrig finansiering (tkr) 2 130 2 540 1 627 
Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 1,64 2,19 1,88 
Verksamhetsintäkter 1 498 1 939 1 150 

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet  

Under 2019 finansierades jämställdhet helt från projektmedel inom uppdrag sex och inom 
integration. Att andelen har minskat sedan 2017 och 2018 är tecken på att de övriga fem 
jämställdhetsuppdragen inte har varit i fokus nationellt. Det finns dock tecken på att allt fler 
förstår att det finns kausalitet mellan de fem första jämställdhetspolitiska uppdragen och det 
sjätte som handlar om våldet, så trenden kommer förhoppningsvis att vända.  
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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. Länsstyrelsernas representant i rådet är 
landshövdingen i Uppsala län. Länsstyrelsen Skåne bidrar med en expert i expertnätverket 
som representerar samtliga länsstyrelser.  
 
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 regeringskansliet10.  
 
Under 2019 har bland annat ett strategiskt dokument med övergripande mål och strategier 
för arbetet 2019-2022 tagits 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. Till rådet har knytits ett kommunnätverk, ett 
forskningsnätverk och ett företagsnätverk. Inledande möten med respektive nätverk har ägt 
rum under 2019. 
 
Länsstyrelserna har under 2019 bidragit med att synkronisera rådets arbete med det arbete 
som bedrivs i Miljömålsrådet. Vidare har länsstyrelserna i rådets arbete poängterat vikten av 

 
10 https://www.hallbarstad.se/radet-nyheter/wp-content/uploads/sites/127/2019/03/Rapport_2019-
Radet_for_hallbara_stader.pdf 
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att få en samlad och tydlig stat gentemot kommunerna och att det är viktigt att Agenda 
2030, och då särskilt mål 1,1 står i fokus för rådets arbete. 
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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 3 499 3 032 1 948 

201 Allmänna val 542 1 296 91 
25 Trafikföreskrifter m.m. 649 180 278 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 5 842 4 892 4 338 
30 Regional tillväxt 2 215 3 707 3 054 
34 Infrastrukturplanering 114 147 177 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 4 503 3 572 3 572 
41 Stöd till boende 1 881 925 194 
42 Energi och klimat 2 114 1 888  1 624 
43 Kulturmiljö 7 340 9 802 6 919 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 6 364 6 134 4 718 
50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 10 579 9 551 8 616 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade 
områden 21 095 28 848 22 905 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 165 1 951 1 652 
53 Vattenverksamhet 4 829 4 395 3 951 
54 Mineral-och torvfyndigheter 8 0 3 
55 Miljöfarlig verksamhet 1 430 2 011 1 900 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 66 66 68 
57 Förorenade områden, efterbehandling 1 085 1 453 1 756 
58 Restaurering 1 868 2 104 1 848 
60 Lantbruk och landsbygd 4 465 4 110 3 288 

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

62 Fiske 1 699 1 488 980 
70 Folkhälsa 2 586 2 404 2 820 
80 Jämställdhet  1 498 2 207 1 477 
81 Nationella minoriteter 153 0 0 
82 Mänskliga rättigheter 788 369 287 
85 Integration 711 1 464 1 995 
  SUMMA PRODUKTION 90 089 97 998 80 461 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 12 980 12 933 11 870 
11 Administration och intern service 26 499 24 199 21 069 

  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 129 567 135 130 113 399 

99 Resurssamverkan 2) 128 206 87 

  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 129 696 135 336 113 487 
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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.  
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 resultaträkningen. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 

Kostnaderna för VÄS 28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor har 
ökat. Ökningen från år 2018 till år 2019 beror på att PUP, det vill säga verkställighet av 
omhändertagande enligt djurskyddslagen, övergick till Länsstyrelsen under andra halvan av 
år 2018. Kostnaderna inom detta område var under år 2018 mycket låga. Under år 2019 har 
myndigheten haft flera stora ärenden som har föranlett höga kostnader i form av 
förskotterade medel och befarade kundförluster. Dessa kostnader har dock under senare 
delen av år 2019 rekvirerats från en länsstyrelsegemensam pott som förvaltas av 
Länsstyrelsen i Örebro. Denna pott finansierar länsstyrelsernas kundförluster kopplade till 
verkställighetskostnader och därför har Länsstyrelsen Blekinge inte gått med underskott när 
det gäller verkställighetsärenden. 
  
Kostnaderna för VÄS 30 Regional tillväxt minskade. Detta beror framför allt på att 
sakområdet företagsstöd flyttades över från länsstyrelsen till Region Blekinge 2019-01-01. 
Därmed fördes även lönekostnaden för en tjänst med.    
 
Kostnaderna för VÄS 40 Hållbar samhällsplanering och boende har ökat. Detta beror 
framför allt på en organisationsförändring som innebar anställning av en ny funktionschef.  
 
VÄS 51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden har 
minskade kostnader på grund av kraftigt minskade anslag från Naturvårdsverket till anslaget 
för Åtgärder för värdefull natur (1:3 anslaget). 
 
Minskning av kostnaderna år 2019 inom VÄS 80 beror på att tjänsten som 
jämställdhetssamordnare dels har varit helt obesatt och dels på att den sedan tillsattes på 
50%. Resor och konferenser har inte skett i samma utsträckning som tidigare då fokus har 
varit det lokala perspektivet. Lokala kompetensinsatser har inte varit lika omfattande som 
tidigare utan de har drivits mer i samverkan med andra aktörer. Dessa aktörer har tagit en 
större roll i arbetet vilket har genererat lägre kostnader för länsstyrelsen jämfört med 
föregående år. 
 
Minskning av kostnaderna år 2019 inom VÄS 85 beror på att tjänsten som 
integrationssamordnare dels har varit helt obesatt och dels på att den sedan tillsattes på 
50%. Tjänsten kombinerades med tjänsten som jämställdhetssamordnare, vilket har lett till 
lägre kostnader för lön, konferenser och resor. Kostnaderna för konsulttjänster har minskat 
för att uppdraget har förändrats i sin karaktär då det har varit lågt mottagande i länet vilket i 
sin tur har lett till att betydligt mindre lokala insatser har genomförts. 
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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 3 499 2,70 % 1 970 5,00 % 5 469 4,22 % 

201 Allmänna val 542 0,42 % 321 0,81 % 863 0,67 % 
25 Trafikföreskrifter m.m. 649 0,50 % 342 0,87 % 991 0,77 % 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 5 842 4,51 % 2 280 5,78 % 8 122 6,27 % 

30 Regional tillväxt 2 215 1,71 % 929 2,36 % 3 144 2,43 % 
34 Infrastrukturplanering 114 0,09 % 56 0,14 % 170 0,13 % 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 4 503 3,48 % 2 574 6,53 % 7 077 5,47 % 

41 Stöd till boende 1 881 1,45 % 887 2,25 % 2 768 2,14 % 
42 Energi och klimat 2 114 1,63 % 1 105 2,80 % 3 220 2,49 % 
43 Kulturmiljö 7 340 5,67 % 2 186 5,55 % 9 526 7,36 % 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar 6 364 4,91 % 3 180 8,07 % 9 545 7,37 % 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 10 579 8,16 % 5 367 13,62 % 15 946 12,31 % 

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

21 095 16,28 % 6 283 15,94 % 27 378 21,14 % 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 2 165 1,67 % 1 251 3,17 % 3 415 2,64 % 

53 Vattenverksamhet 4 829 3,73 % 2 722 6,91 % 7 551 5,83 % 
54 Mineral- och torvfyndigheter 8 0,01 % 5 0,01 % 12 0,01 % 
55 Miljöfarlig verksamhet 1 430 1,10 % 845 2,14 % 2 275 1,76 % 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 66 0,05 % 36 0,09 % 102 0,08 % 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 1 085 0,84 % 632 1,60 % 1 717 1,33 % 

58 Restaurering 1 868 1,44 % 780 1,98 % 2 648 2,04 % 
60 Lantbruk och landsbygd 4 465 3,45 % 2 130 5,40 % 6 595 5,09 % 

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

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

62 Fiske 1 699 1,31 % 938 2,38 %  2 637 2,04 % 
70 Folkhälsa 2 586 2,00 % 1 088 2,76 % 3 674 2,84 % 
80 Jämställdhet 1 498 1,16 % 629 1,60 % 2 127 1,64 % 
81 Nationella minoriteter 153 0,12 % 65 0,16 % 218 0,17 % 
82 Mänskliga rättigheter 788 0,61 % 403 1,02 % 1 191 0,92 % 
85 Integration 711 0,55 % 406 1,03 % 1 117 0,86 % 
  SUMMA PRODUKTION 90 089 69,53 % 39 409 100,00 % 129 498 100,00 % 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 12 980 10,02 %     
11 Administration och intern service 26 499 20,45 %     

  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

129 567 100,00 %   129 498 100 % 

99 Resurssamverkan2) 128  69  197  

  Totalsumma verksamhetens 
kostnader enl resultaträkningen3) 129 696    129 696  

  Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4)       

  Nivå 1 (113-115) 17 326 26,43 %     
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  Nivå 2 (110-112, (116-119) 9 172 13,99 %     
  Nivå 3 (100-109) 12 980 19,80 %     

  Personalkostnad produktion (kkl 4, 
verksamhetskod 2-8) 65 558      

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 
3,6 2,.8 0,7 3,6 2,2 

2011) Allmänna val 0,8 0,6 0,1 1,3 0,1 
25 Trafikföreskrifter m.m. 0,9 0,8 0,1 0,3 0,4 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 5,8 3,4 2,4 6,8 5,8 

30 Regional tillväxt 2,0 1,2 0,8 3,8 3,6 
34 Infrastrukturplanering 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 5,9 5,4 0,4 4,5 4,8 
41 Stöd till boende 2,5 2,5 0,0 1,1 0,3 
42 Energi och klimat 2,7 2,1 0,6 2,2 1,5 
43 Kulturmiljö 5,5 3,6 1,8 5,8 5,6 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar 6,3 2,3 4,0 6,2 4,4 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 11,6 6,8 4,7 10,2 9,9 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 16,2 9,0 7,2 16,5 16,6 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 3,3 2,7 0,6 3,1 2,5 

53 Vattenverksamhet 7,0 5,1 1,9 6,8 5,0 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
55 Miljöfarlig verksamhet 2,3 2,2 0,0 2,7 3,0 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
57 Förorenade områden, efterbehandling 1,7 0,8 1,0 2,1 2,4 
58 Restaurering 2,0 0,2 1,8 1,6 2,1 
60 Lantbruk och landsbygd 5,4 4,3 1,1 3,8 4,9 

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

62 Fiske 2,4 0,0 2,3 1,5 1,4 
70 Folkhälsa 2,4 2,4 0,0 2,4 2,6 
80 Jämställdhet 1,4 1,4 0,0 1,7 1,6 
81 Nationella minoriteter 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
82 Mänskliga rättigheter 1,0 1,0 0,0 0,4 0,2 
85 Integration  1,0 1,0 0,0 1,8 2,4 
  SUMMA PRODUKTION 93,9 62,0 31,9 90,7 83,7 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 9,5 6,1 3,4 9,6 8,3 
11 Administration och intern service 14,2 6,7 7,5 13,3 11,1 

  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 117,7 74,9 42,8 113,6 103,1 

99 Resurssamverkan 2) 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 

  TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 117,8 74,9 42,9 113,9 103,2 

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. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019  

Totalt sett har antalet årsarbetskrafter ökat med 3,9 tjänster jämfört med 2018. Antalet 
rekryteringar 2019 var färre än 2018 och anledningarna till det var flera. Länsstyrelsen fick 
inte nya uppdrag i samma omfattning som 2018 och de ekonomiska ramarna var mer 
begränsade. Länsstyrelsen gjorde också bedömningen att det inte fanns ekonomiskt 
utrymme att ersättningsrekrytera till vissa anställningar, trots att behov fanns efter noga 
genomförd analys, till exempel inom kulturmiljöområdet och kommunikationsområdet. 
 
Andelen män som sökte anställning på länsstyrelsen var 42 procent, något högre än 2018 då 
37 procent av de sökande var män. Att det är färre män än kvinnor som söker anställningar 
på länsstyrelsen är ett mönster Länsstyrelsen i Blekinge kan se över tid. Det är dock positivt 
att siffran var högre för 2019. Att fler kvinnor söker och får anställning avspeglas också i 
länsstyrelsens könsfördelning där kvinnorna har varit i majoritet under många år. 
 
Juristfunktionen har före 2019 varit underbemannad. Under året bemannades den dock upp 
och arbetet med VÄS 25 Trafikföreskrifter med mera kunde prioiteras. 
 
Minskningen av tjänster på VÄS 30 Regional tillväxt härrör framför allt till att ansvaret för 
vissa områden fördes över till Region Blekinge och då överfördes även en tjänst. 
 
Ökningen av tjänster på VÄS 60 Lantbruk och landsbygd beror främst på fler 
länsstyrelsedrivna projekt och ängs- och betesinventering. 
 
 
 

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    63 536 87 760 64 623 
Extern representation   172 1 461 161 1 414 229 2 219 

 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation  

Kostnaderna för den interna representationen har gått ner sedan 2018 och ligger nu på 
samma nivå som under 2017. Då antalet medarbetare är fler 2019 än 2017 så är kostnaden 
per årsarbetskraft betydligt lägre än under 2017 och 2018. De externa 
representationskostnaderna har ökat något sedan 2018 och beror på en satsning av 
landshövdingen att bjuda in ambassadörer till länet för att stimulera ökad export av länets 
varor och tjänster men också för en ökad besöksnäring. 
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Tabell E – Lokaler 

 
Lokalkostnader1) 2019 2018 2017 
Residens       

Lokalkostnader (tkr)2) 1 668 1 312 1 572 

Lokalyta (m2) 1 240 1 240 1 240 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 346 1 058 1 268 

Lokaler 3)    

Lokalkostnader (tkr) 6 058 4 805 4 325 

Lokalyta (m2) 3 668 3 548 2 514 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 652 1 354 1 720 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 51 42 42 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 31 31 24 

Kontorslokaler 4)    

Kontorslokalyta (m2)  2 502 2 502 1 687 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 21 22 16 

SUMMA LOKALKOSTNADER 7 727 6 117 5 897 
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  

Lokalkostnaderna följer de tecknade kontrakt Länsstyrelsen Blekinge har med 
fastighetsägarna Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Statens Fastighetsverk och Johannishus 
industrifastigheter. Under året, i augusti, lämnade länsstyrelsen en förrådslokal i Karlskrona 
centrum (Hattfabriken) och flyttade denna verksamhet och förvaring till fältkontoret i 
Johannishus. Flytten av material blir i förlängningen en kostnadsbesparing för länsstyrelsen. 
 
Anledningen till att hyreskostnaderna är högre för år 2019 är de rabatter länsstyrelsen hade 
under år 2018 på grund av ombyggnationen när länsstyrelsen inte kunde nyttja lokalen till 
fullo. Detta gör att lokalkostnaderna blev avsevärt lägre 2018 än 2019. 
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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) 

35 172 161 314 54 3 

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 53 262 69 363 21 1 
Allmänna val (201) 1 51 3 55 0 0 
Trafikföreskrifter m.m. (25) 32 148 7 174 13 0 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 164 707 209 991 89 1 

Regional tillväxt (30) 13 10 2 10 15 0 
Infrastrukturplanering (34) 2 6 0 8 0 0 
Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 63 597 5 638 27 0 

Stöd till boende (41) 254 552 0 301 505 5 
Energi och klimat (42) 11 25 2 14 24 0 
Kulturmiljö (43) 55 290 42 323 64 5 
Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar (45) 41 106 20 134 33 3 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  89 205 12 252 54 3 

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

115 171 101 314 73 23 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 122 787 48 851 106 3 

Vattenverksamhet (53) 90 265 28 291 92 15 
Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 0 0 0 0 0 
Miljöfarlig verksamhet (55) 32 207 45 257 27 0 
Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 4 64 2 65 5 0 
Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 28 23 8 42 17 7 

Restaurering (58) 9 13 5 18 9 0 
Lantbruk och landsbygd (60)1) 97 168 8 184 89 12 
Rennäring m.m. (61) 0 0 0 0 0 0 
Fiske (62) 31 195 12 201 37 4 
Folkhälsa (70) 5 21 4 22 8 0 
Jämställdhet  (80) 3 7 2 11 1 0 
Nationella minoriteter (81) 0 0 0 0 0 0 
Mänskliga rättigheter (82) 2 4 4 9 1 0 
Integration (85) 6 30 9 36 9 0 
TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR 
SAMTLIGA ÄRENDESLAG 1 357 5 086 808 5 878 1 373 85 

varav Vattenmyndighetens 
ärenden       

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden       
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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.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2019 

Även om den totala mängden öppna ärenden ökat med ca 1 % har Länsstyrelsen i Blekinge 
lyckats få ner mängden öppna ärenden inom flera områden. Bland dessa märks särskilt 
följande: 
 
VÄS 28 Livsmedel, djurskydd och allmänveterinära frågor där volymen öppna ärenden 
nästan halverades från 164 till 89. Förbättringen beror på en medveten prioritering att få ner 
mängden öppna ärenden. 
 
Även VÄS 40 Hållbar samhällsplanering och boende fick en klar förbättring när det gäller 
antalet öppna ärenden. Detta kan härledas till VÄS 403 Plan och Byggnadsärenden där 
länstyrelsen gjorde en särskild satsning för att få till stånd ett bättre ärendeflöde. 
 
VÄS 50 förbättrade sin ärendebalans från ett IB på 89 till ett UB på 54. Detta härrör framför 
allt till VÄS 505 Överklagande av kommuns beslut enligt Miljöbalken med flera 
författningar. Juristfunktionen nyanställde personal i april-maj och det var då möjligt att 
avsluta flera öppna ärenden.  
 
Även VÄS 51 förbättrade sin ärendebalans med 42 ärenden. Förbättringen hör framför allt 
till VÄS 511 Skydd av områden och arter och VÄS 513 Vattenskyddsområden där särskilda 
satsningar gjorts för att få ner mängden öppna ärenden.    
 
Den enda tydliga försämringen återfinns på VÄS 41 Stöd till boende som hade en kraftig 
ökning av öppna ärenden. Detta beror på att länsstyrelsen väntar på besked gällande medel 
för solceller – innan medlen kommer kan inte beslut fattas. Under 2019 var det väldigt 
många solcellsansökningar.   
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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 
2017 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 45 - - -- - - - 

204 Begravningsfrågor1) 45 - - - - - - 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1) 180 - - - - - - 

282 Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 
4§ Djurskyddslagen2) 90 70 94 92 72 28 31 

282 Ansökan om förprövning 
djurstall2) 56 100 100 97 8 13 11 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 88 90 82 43 43 65 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked3) 150 73 46 86 98 172 94 

403 
Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej 
fritidsbostäder3) 9) 

120 - 50 60 
- 80 116 

403 Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och bygglagen 180 90 38 100 79 218 78 

505 Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 180 58 54 84 150 202 89 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 42 82 67 64 32 45 44 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens4) 21 100 94 97 6 10 8 

551 
Prövning miljöfarlig verksamhet 
9 kap. Miljöbalken - Ansökan om 
tillstånd (konc)2, 5) 

180 - - - 
- - - 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 75 50 75 86 46 58 36 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 40 82 88 94 24 26 25 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 30 100 95 97 12 12 9 

602 
Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 

7) 
     

   

  Företagsstöd 10) 180 29 39 44 226 250 246 

  Projektstöd 10) 180 - 42 29 - 262 320 

  Miljöinvesteringar 10) 180 74 58 48 136 548 247 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden6, 7)         

  Företagsstöd 180 - - 0 - - 437 

  Projektstöd 180 - - - - - - 

602 

Ansökan om utbetalning av stöd 
till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder7, 

8) 

     

   

  Företagsstöd 10) 120 33 88 76 150 95 97 

  Projektstöd 10) 120 - 55 - - 123 - 

  Miljöinvesteringar 120 43 55 100 199 125 71 

622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden7, 8)         

  Företagsstöd 120 - - - - - - 

  Projektstöd 120 - - - - - - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 30 64 29 21 33 48 49 
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623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 40 72 40 39 34 47 50 

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) Endast tre redovisade ärenden  
10) Utfallet för 2017 är rättat jämfört med årsredovisning 2017 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell G – Handläggningstider 

VÄS 282 Ansökan om tillstånd enl 6 § Djurskyddslagen  
Kopplat till de ombyggnadkrav som minkföreskrifterna inneburit har Länsstyrelsen 
Blekinge under de senaste åren haft en hög arbetsbelastning. Detta har även påverkat 
länsstyrelsens handläggningstider 6:4§-tillstånden, vilket resulterade i att länsstyrelsen inte 
nådde upp till det operativa målet för dessa tillstånd. 
 
VÄS 602 och 622 Ansökan om stöd 
Landsbygdsprogrammet öppnade för ansökningar om företagsstöd för djurstallar och 
projektstöd för bredband i september 2014 och från 2015 för övriga stödformer. 
Fiskerifonden öppnade för ansökningar 2015. Länsstyrelsens möjlighet att besluta om 
ansökan om stöd i landsbygdsprogrammet öppnande inte förrän vintern 2015/2016 och för 
fiskerifonden kunde länsstyrelserna börja ta beslut först efter Jordbruksverkets avropsbeslut 
i september 2016. Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från 
programmets start vilken nu minskat i slutet av programperioden. Dock finns fortfarande 
äldre ärenden som påverkar måluppfyllnaden och medeltal för handläggningstid negativ, 
när ärendebalanserna minskas. Detta förklarar den låga måluppfyllelsen.  
I de fall där det inte finns någon siffra har vi haft mindre än 10 ärenden, varför de inte tas 
med i statistiken. 
 
VÄS 602 och 622 Ansökan om utbetalning 
Gällande utbetalningar av landsbygdsstöd så öppnade möjligheten för kund att söka 
delutbetalning och förskott i april 2016 och slututbetalning i maj 2016. Länsstyrelsens 
möjlighet att besluta om förskott/delutbetalningar öppnade sommaren 2016 och först i 
december 2016 kunde beslut om slututbetalning ske i alla stödformer. Inom Fiske fattar 
länsstyrelserna beslut om stöd efter urval och medelsfördelning av Jordbruksverket. 
Jordbruksverket fattar beslut om utbetalning på länsstyrelsens handlagda ansökningar.  
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I de fall där det inte finns någon siffra har vi haft mindre än 10 ärenden, varför de inte tas 
med i statistiken. 
 
VÄS 623 Ansökan om förordnande som fisketillsynsman 
Utfallet har blivit betydligt bättre under 2019 utifrån en ganska låg nivå tidigare år. Detta 
beror framför allt på personalförstärkning. 
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Tabell H – Styckkostnader* 
 

VÄS 
Styck-

kostnad 
20191) 2) 

Styck-
kostnad 
20181) 2)= 

Styck-
kostnad 
20171) 2) 

Kostnad 
inkl. OH 
20191) 2) 

Kostnad 
inkl. OH 
20181) 2) 

Kostnad 
inkl. OH 
20171) 2) 

Antal 
ärenden 

2019 

Antal 
ärenden 

2018 

Antal 
ärenden 

2017 

282 Djurskydd 7,0  6,8 6,5 5 678,2 4 530,7 4 509,3 809 668 697 
 407 Fastighetsbildning 
och frågor kring 
markanvändning 

2,5 0,9 0,6 672,6 242,8 106,9 273 258 174 

 521 Tillstånd och 
dispenser avseende 
naturskydd 

7,1 8,5 6,8 1 635,5 1 193,0 820,4 231 140 121 

 525 Samråd enligt 12 
kap 6 § Miljöbalken 2,5 3,0 4,2 1 187,2 1 390,1 1 417,1 477 456 334 

 535 Tillsyn av 
vattenverksamhet 13,6 10,2 7,9 2 892,4 2 744,8 1 582,2 213 270 200 

 555 Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet 3,3 3,9 4,3 715,9 800,4 1 127,6 215 206 263 

 

1) Urvalet av styckkostnader i tabellen baserar sig på ärendeslag som finns i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem 

Platina och innehåller ärendeslag med fler ärenden än 200 stycken. 

2) Utryckt i tkr 

Kommentar till Tabell H – Styckkostnader 2017-2019 för ärendeslag 
med stort antal ärenden år 2019 

Styckkostnaden inom VÄS 407 ökade kraftigt. Detta beror på betydligt fler tidredovisade 
timmar på vht 407. Orsaken till detta är en större noggrannhet hos handläggarna hur 
tidsredovisningen ska ske. Samråden har blivit fler och de är tidskrävande. Ärendenas 
komplexitet ökade även vilket innebär längre arbetstider. Största ökningen låg på VÄS 4071 
Allmänbevakning av fastighetsbildning.  
 
Styckkostnaden inom VÄS 535 Tillsyn av vattenverksamhet ökade från år 2017 till år 2019, 
vilket beror på att antal tidredovisade timmar per ärende ökade. 
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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             

  2017 2018 2019 2019 
Verksamhet 
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Offentligrättslig verksamhet 
Djur och lantbruk (avgift för extra 
kontroller m.m.) -144  105  46  59  140  162  170  342  -30  -180  -265  

Registreringsavgift för jaktområden 44  28  42  -14  40  37  40  15  0  22  52  

Delgivning -53  34  15  19  30  41  70  64  -40  -23  -57  

Övrig offentligrättslig verksamhet 0  64  75  -11    64    91    -27  -38  

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning 0  48  48  -0  110  91  110  91  0  -0  0  

Övrig uppdragsverksamhet -7  21  27  -7  30  545  30  548  0  -3  -18  

Summa totalt -161  299  254  46  350  940  420  1 151  -70  -211  -327  

 - fördelat på 

Summa offentligrättsligt -154  230  178  52  210  304  280  512  -70  -208  -309  

Summa uppdragsverksamhet -7  69  76  -7  140  636  140  640  0  -3  -18  

            

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall av länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. Uppställningen 
utgår från indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt punkt 5.2 och bilaga 3 till länsstyrelsernas 
regleringsbrev. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 BW          

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 

Kostnaderna för verksamheten Djur och lantbruk är högre än intäkterna. Detta är orsakat av: 
1) Vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket tillåter 
bara debitering motsvarande en person.  
2) Att kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har många 
bomkörningar.  
3) När vi hanterar ärenden där djur saknar ägare finns ingen part att debitera.  
4) Vissa djurägare har svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar kundförluster. 
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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. 

Omorganisation 

Per den 1 januari 2019 implementerades länsstyrelsens nya organisation där ett antal nya 
funktioner infördes samt ett nytt chefsled med funktionschefer. Syftet var att förbättra och 
effektivisera verksamheten. Det var också en del i arbetsmiljöarbetet och 
kompetensförsörjningen. I arbetet inför omorganisationen framförde medarbetarna att de 
upplever det attraktivt att arbeta inom mindre funktioner där chefen kan vara mer 
närvarande och ha mer tid för sina medarbetare och deras verksamhetsområden. De 
medarbetare som blev funktionschefer fanns internt och fick ett tidsbegränsat 
chefsförordnande. På så viss skapades en karriärväg och en större möjlighet att kunna 
behålla värdefull kompetens och satsa på duktiga medarbetare som vill utvecklas i sin roll 
och leda en verksamhet. 
 
Omorganisationen kommer att utvärderas under första kvartalet 2020. De åsikter som har 
framkommit i olika forum under året som gått, allteftersom organisationen har ”satt sig”, är 
dock att organisationen har fallit väl ut när det gäller medarbetarnas närhet till sin chef och 
att det är positivt att arbeta i mindre arbetsgrupper.  

Kompetensutveckling 

Inom ramen för arbetet med god kompetensförsörjning är utveckling för medarbetarna 
viktigt. Att bredda och höja kompetensnivån och kunna behålla rätt kompetens för att 
uppfylla uppdraget på ett så effektivt, kvalitativt och rättssäkert sätt som möjligt.  
 
Under 2019 var fokus på att utbilda de åtta nya funktionscheferna så att de skulle kunna 
anta sin roll som chef på bästa möjliga sätt och känna sig trygg i rollen. De genomgick ett 
utbildningsprogram som sträckte sig över hela året. I programmet ingick en sex dagars 
ledarskapsutbildning, arbetsmiljöutbildning, utbildning i att genomföra medarbetar- och 
lönesättande samtal samt intern utbildning i kompetensbaserad rekrytering och i de Human 
Resourcesprocesser som cheferna förväntas arbeta med. 
 
Utbildningsprogrammet var uppskattat av funktionscheferna. De fick med sig mycket 
kunskap och fick en gedigen grund att stå på för uppdraget som chef. Som stöd till 
funktionscheferna arbetade även avdelningscheferna och HR-funktionen mycket nära dem 
för att ge det stöd som behövdes. Helhetsbedömningen är att satsningen på 
utbildningsprogrammet föll väl ut och resultatet var mycket positivt för länsstyrelsens 
kompetensförsörjning. 
 
Länsstyrelsens introduktionsprogram är en del i myndighetens kontinuerliga 
utbildningsinsatser och är en viktig del i de nyanställdas ”onboarding”. I programmet ingår 
bland annat utbildning kring statstjänstemannarollen, mänskliga rättigheter, 
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informationssäkerhet och miljöledning. Programmet arbetades delvis om under 2019 för att 
bättre uppfylla sitt syfte vad gäller innehåll och struktur. Det består av både teori i 
föredragningsform och webb-utbildningar. Det ger en god grund för förståelsen för 
länsstyrelsens breda verksamhet och ska ge de nyanställda ett sammanhang där de också ser 
sina egna uppgifter i relation till helheten. Introduktionsprogrammet är under ständig 
utveckling utifrån de behov som uppstår. Det nya programmet infördes under hösten och 
gensvaret från medarbetarna var positivt. Hela onboarding-processen är mycket viktig för 
länsstyrelsen som arbetsgivare att ha stort fokus på. En väl fungerande första anställningstid 
ger goda förutsättningar för att länsstyrelsen får behålla den kompetens som rekryteras så 
länge som möjligt. Onboarding-processen fungerar väl i vissa delar idag men kan förbättras 
i sin helhet. Visst arbete krävs under 2020 för att säkerställa det. 

Rekrytering 

Antalet rekryteringar 2019 var färre än 2018 och anledningarna till det var flera. 
Länsstyrelsen fick inte nya uppdrag i samma omfattning som 2018 och de ekonomiska 
ramarna var mer begränsade. Det var inte heller lika många som slutade sin anställning och 
gick vidare till andra tjänster under 2019 som under 2018. Länsstyrelsen gjorde också 
bedömningen att det inte fanns ekonomiskt utrymme att ersättningsrekrytera till vissa 
anställningar, trots att behov fanns efter noga genomförd analys, till exempel inom 
kulturmiljöområdet och kommunikationsområdet. 
 
Ett ytterligare skäl till färre genomförda rekryteringar var att vissa områden var mycket 
svåra att hitta kompetens till, till exempel vattenskyddsområden och miljöskydd. Till de 
anställningarna har länsstyrelsen fortfarande inte anställt någon. 
 
Vid en analys av orsakerna till svårigheterna att rekrytera inom vissa områden handlar det i 
vissa fall om brist på kompetens på arbetsmarknaden eller konkurrens om samma 
kompetens. I andra fall handlar det om att länsstyrelsen endast kan erbjuda en 
visstidsanställning istället för en tillsvidareanställning. En tredje orsak till 
rekryteringssvårigheter kan vara arbetsmarknadsläget i stort i Blekinge. Det är svårare att 
hitta arbete för medflyttande vilket har uppmärksammats av både kommuner och företag i 
länet. 
 
För att kunna få rätt kompetens var länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen tvungen att betala 
mer i lön är vad som var budgeterat från början. Det är mycket påfrestande för 
länsstyrelsens ekonomi. Samtidigt är det en nödvändighet för länsstyrelsen att kunna 
rekrytera även erfarna och kunniga medarbetare för att ha kompetens att fullgöra 
länsstyrelsens uppdrag. Att de ekonomiska ramarna är så begränsade för länsstyrelsens 
verksamhet är inte långsiktigt hållbart. Om länsstyrelsen inte kan konkurrera med 
lönenivåerna hos andra myndigheter, region och kommuner för att få rätt kompetens 
påverkas kompetensförsörjningen och förmåga att uppfylla länsstyrelsens uppdrag negativt.  
 
Det faktiska utfallet av länsstyrelsens rekryteringsarbete under 2019 var fem nya 
medarbetare till visstidsanställningar och tio nya medarbetare till tillsvidareanställningar, 
totalt sju män och åtta kvinnor. Länsstyrelsens strävan är att tillsvidareanställa i så hög grad 
som möjligt. Det är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Andelen män som sökte anställning på länsstyrelsen var 42 procent, något högre än 2018 då 
37 procent av de sökande var män. Att det var färre män än kvinnor som söker anställningar 
på länsstyrelsen är ett mönster vi kan se över tid. Det är dock positivt att siffran var högre 
för 2019. Att fler kvinnor söker och får anställning avspeglas också i länsstyrelsens 
könsfördelning där kvinnorna har varit i majoritet under många år. 
 

Personalomsättning 

Nyckeltalet för personalomsättning, i länsstyrelsernas system Hypergene, är beräknat så att 
provanställningar räknas både vid provanställningens inledning, avslut samt vid övergången 
till en tillsvidareanställning. Även en visstidsanställning som förlängs räknas som att en 
anställning avslutas och att en ny anställning påbörjas. Det medför att nyckeltalet för 
personalomsättning visar högre siffror än den faktiska verkligheten. Av den anledningen går 
det inte att redovisa korrekta siffror för personalomsättningen på Länsstyrelsen Blekinge. 
 

 2019 2018 2017 
Personalomsättning (%) 
Nyanställda och 
avgångna 

79,3 106,9 84,4 

 
2019 
Personalomsättningen var 79,3 procent under 2019. Det är den lägsta de tre senaste åren. 
Länsstyrelsen rekryterade i mindre omfattning under 2019 än de tidigare två åren. 
Myndigheten fick inte nya uppdrag i samma omfattning som tidigare två år och hade också 
en sämre ekonomi vilket innebar att vissa ersättningsrekryteringar inte genomfördes. 
 
2018 
Personalomsättningen var 106,9 procent under 2018. Det var ett år när länsstyrelsen både 
ersättningsrekryterade och rekryterade ett antal medarbetare till nyinrättade tjänster då 
länsstyrelsen fick extra resurser till bland annat miljötillsyn, vattenverksamhet och 
förorenade områden. Även inom mänskliga rättigheter, klimat och energi, kommunikation, 
upphandling, diarium och arkiv förstärktes kompetensen.    
 
2017 
Personalomsättningen var 84,4 procent under 2017. Länsstyrelsen fick ett antal nya 
uppdrag, bland annat inom integration och brottsförebyggande arbete, civilt försvar och 
naturvård. Detta medförde att länsstyrelsens totala antal medarbetare ökade något. 
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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 4,3 0,2 0,0 2,7 0,0 0,0 

30-49 19,6 5,1 83,0 21,9 2,3 18,9 

 50≥ 22,9 2,3 30,7 21,4 4,6 83,2 

Alla 46,7 3,3 68,4 46,0 3,2 65,0 

Kvinnor  ≤29 9,0 6,2 34,7 5,6 7,4 84,5 

30–49 49,5 3,7 41,4 47,4 5,4 66,9 

50≥ 25,9 8,8 75,0 25,7 6,0 72,4 

Alla 84,4 5,5 55,5 78,7 5,7 70,5 

Samtliga  ≤29 13,3 4,3 33,9 8,3 5,1 84,0 

30–49 69,1 4,1 57,2 69,3 4,4 60,7 

50≥ 48,8 5,7 67,1 47,0 5,4 77,0 

Summa 131,2 4,7 59,0 124,7 4,8 69,2 
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 

Länsstyrelsens mål för 2019 var att sjukfrånvaron skulle ligga på 3,7 %. Det målet står fast 
sedan några år tillbaka grundat på år 2012. Siffrorna för 2019 var 4,7 %. Det är höga siffror 
men något lägre än 2018 då sjukfrånvaron var 4,8 %. Kvinnornas totala sjuktal var 5,5 % 
(5,7 % 2018) och männens var 3,3 % (3,2 % 2018).  Långtidssjukfrånvaron var dock högre 
bland männen än bland kvinnorna. Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala 
sjukfrånvaron minskade från 69,2 % 2018 till 59% 2019. 
  
Vid en analys av orsakerna bakom 2019 års siffror ser vi att huvudorsakerna till de höga 
sjukskrivningstalen är långvarig fysisk sjukdom hos några medarbetare tillsammans med 
sjukskrivning av psykosociala skäl hos ett mindre antal medarbetare. 
 
De personer som var helt eller delvis sjukskrivna på grund av psykosociala skäl, och även 
de som i tidigt skede signalerade stressymptom till sina chefer, träffade alla 
företagshälsovården för bedömning, stödsamtal och eventuellt andra åtgärder. Den 
psykosociala ohälsan beror ofta inte bara på arbetssituation utan är en helhet där både 
arbetssituation och privatlivet spelar in.  
 
Fyra gånger om året har Human Resources (HR) och företagshälsovården en uppföljning av 
de medarbetare som har kontakt med företagshälsovården. Utifrån den uppföljningen och 
chefernas mer regelbundna uppföljningar av de enskilda medarbetarna kan länsstyrelsen 
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som arbetsgivare arbeta förebyggande både för de enskilda medarbetarna och på 
myndigheten som helhet.  
 
Cheferna har arbetat än mer aktivt med rehabiliteringsplaner för sina medarbetare de senare 
åren vilket sannolikt är en del i att långtidssjukfrånvaron har minskat. Redan vid de första 
signalerna på stress och ohälsa har cheferna upprättat en rehabiliteringsplan för att vidta 
åtgärder för att förbättra arbetssituationen och motverka stress och sjukskrivning. Chefernas 
arbete med rehabiliteringsplaner och rehabilitering sker oftast i samråd med HR, och med 
företagshälsovården i det fall det krävs. 
 
De medarbetare som var sjukskrivna med anledning av fysisk sjukdom hade cheferna 
regelbunden kontakt med. Omfattningen av deras sjukskrivning är svår för arbetsgivaren att 
påverka men det är viktigt att hålla kontakten och att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som 
kan underlätta återgång i arbete. 

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.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har vid ett flertal samtal med finansdepartementet framfört att 
resurser saknas för att fullfölja uppdraget enligt regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion med 
mera på ett önskvärt sätt. Det är viktigt att det finns en långsiktighet i finansieringen så att 
rekryteringar till uppdragen underlättas. Korta uppdrag med kortsiktig finansiering gör att 
länsstyrelsen har svårt att rekrytera rätt kompetens i rätt tid. 
 
I kombination med ökat antal ärenden så har avsaknaden av resurser nu resulterat i att 
utmattningsrelaterad sjukskrivning ökat.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge ser det som angeläget att regeringen utifrån Riksrevisionens 
rapport (RiR2019:2) tar erforderliga initiativ för att utveckla och förbättra styrningen av 
länsstyrelserna.  Här vill vi bland annat framhålla betydelsen av en mer sammanhållen 
finansiering, vilket konkret innebär att öka andelen förvaltningsanslag, och att samla 
uppdragen till länsstyrelserna i det gemensamma regleringsbrevet. 
 
Vid fördelning av medel till nya eller angelägna uppgifter enligt fördelningsnycklar är det 
viktigt att utfallet för Blekinge blir till hela årstjänster. Detta så att uppgifterna kan utföras 
på önskvärt sätt. 
 
 
  

93 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

143 

Resultaträkning 
(TKR)    
    2019 2018 Not 
Verksamhetens intäkter       
  Intäkter av anslag 65 906 68 003 1 

  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 4 456 3 830 2 

  Intäkter av bidrag 59 115 63 540 3 

  Finansiella intäkter 7 9 4 

  Summa 129 484 135 381   
          
Verksamhetens kostnader       
  Kostnader för personal -85 265 -79 861 5 

  Kostnader för lokaler -8 010 -6 139 6 

  Övriga driftskostnader -35 629 -48 852 7 

  Finansiella kostnader -62 -133 8 

  Avskrivningar och nedskrivningar -730 -350 9 

  Summa -129 696 -135 336   
          
Verksamhetsutfall -211 46   
          
          
Uppbördsverksamhet       
  Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 4 715 4 906 10 

  Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 715 -4 906 11 

  Saldo 0 0   

          
Transfereringar       
  Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 810 13 159 12 

  Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 17 556 15 287 13 

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -13 -3 14 

  Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 13 5 15 

  Lämnade bidrag -21 366 -28 449 16 

  Saldo 0 0   
          

Årets kapitalförändring -211 46 17 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       

  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0 12   

Summa 0 12 18 
          

Materiella anläggningstillgångar       

  Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 959 1 868   

Summa 1 959 1 868 19 

          

Utlåning       

  Utlåning 86 95   

Summa 86 95 20 

          

Kortfristiga fordringar       

  Kundfordringar 518 382 21 

  Fordringar hos andra myndigheter 1 753 3 506 22 

  Övriga kortfristiga fordringar 1 615 1 622 23 

Summa 3 886 5 510   

          

Periodavgränsningsposter       

  Förutbetalda kostnader 2 019 2 007   

  Upplupna bidragsintäkter 12 077 7 113   

  Övriga upplupna intäkter 43 50   

Summa 14 140 9 170 24 

          

Avräkning med statsverket       
  Avräkning med statsverket 9 061 35 014   

Summa 9 061 35 014 25 

          

Kassa och bank       

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 764 4 703 26 

  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 11 638 11 677 27 

Summa 26 402 16 380   

          

Summa tillgångar 55 533 68 048   
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BALANSRÄKNING     
     
KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Myndighetskapital       

  Statskapital 384 393   

  Balanserad kapitalförändring -354 -400   

  Kapitalförändring enligt resultaträkningen -211 46   

Summa -181 39 28 

          

Fonder       
  Fonder 60 72   

Summa 60 72 15 

          

Avsättningar       

  Övriga avsättningar 1 356 1 446 29 

Summa 1 356 1 446   

          

Skulder m.m.       

  Lån i Riksgäldskontoret 1 806 1 792 30 
  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 31 

  Kortfristiga skulder till andra myndigheter 3 786 4 556 32 

  Leverantörsskulder 3 061 6 672 33 

  Övriga kortfristiga skulder 1 836 1 785 34 

  Depositioner 11 638 11 677 35 

Summa 22 127 26 483   

          

Periodavgränsningsposter       

  Upplupna kostnader 6 843 8 834   

  Oförbrukade bidrag 25 329 31 175   

Summa 32 171 40 008 36 

          

Summa kapital och skulder 55 533 68 048   
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Anslagsredovisning 
 
Redovisning mot anslag         
Belopp i tkr         
Anslag 
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NOT 
                  
Utgiftsområde 01                 
Rikets styrelse, anslagspost 9                 

01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län 2 185 67 762 0 -103 69 844 -68 947 897 37 

                  
Utgiftsområde 19                 
Regional tillväxt, anslagspost 9                 
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län 45 2 002 0 -45 2 002 -769 1 233 38 
                  

Summa 2 230 69 764 0 -148 71 846 -69 716 2 130   

Utgifter på 68 947 tkr på anslag 01 05 001 009 Länsstyrelserna m m är uppdelad på 65 537 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 3410 
tkr i not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.  
 
Utgifter på 769 tkr tkr på anslag 19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder är uppdelad på 369 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 400 
tkr i not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag. 195 tkr har använts till uppföljning och utvärdering. 

         
Redovisning mot inkomsttitel         
Belopp  i tkr                

Inkomsttitel           
Beräknat 

belopp Inkomster NOT 
          

2322 002 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 6 0   

2511 003 Expeditions- och ansökningsavgifter 500 616   

2537 103 Miljöskyddsavgift 3 400 4 031   

2552 301 Avgifter enligt avfallsförordningen (Lst) 50 54   

2714 101 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen 0 15   

4136 002 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 18 9   

        

Summa   3 974 4 724 10 
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Redovisning av beställningsbemyndiganden       
         
Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndig-
ande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning 
per år 

NOT 
    2019 2019 2020 2021 2022 2023   

19 01 001 009                 

Regionala tillväxtåtgärder, 
anslagspost 9 Blekinge län 3 000 14 302 820 820 0 0 0 38 
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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.” 

Indikatorer 
Länsstyrelsen i Blekinge har haft diskussioner med ansvariga handläggare inom respektive 
område i årsredovisningen kring valet av indikatorer. I vissa fall har 
länsstyrelsegemensamma nätverk tagit fram förslag på gemensamma indikatorer för 
länsstyrelserna. Dock har det i flera fall varit svårt att välja ut indikatorer på Länsstyrelsen i 
Blekinge och därför saknas också i redovisningen egna resultatindikatorer inom ett antal 
områden. Skälet 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.  
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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 200 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: 

- 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 t ex 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. 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen 
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har 
fastställts till 20 tkr.  
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 100 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 egenutvecklade/köpta 
IT-system, 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 5 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 

- Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och 
inplacering i anläggningsgrupp 

Lånefordringar 

Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut. 
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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. Fordringar 
som efter 3 år bedöms som osannolika att driva in bokförs som befarad förlust. 

Stora genomslag i den finansiella redovisningen 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Länsstyrelsen har tagit över uppgiften PUP, det vill säga verkställighet av omhändertagande 
enligt djurskyddslagen, från Polismyndigheten under andra halvan av år 2018. Det har 
genererat både högre intäkter och kostnader inom detta område vilket har fått genomslag i 
redovisningen först år 2019. Dessa kostnader har under senare delen av år 2019 rekvirerats 
från en länsstyrelsegemensam pott som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro. 

Transfereringar 

År 2019 har det varit en övergång till länsstyrelsen från Riksantikvarieämbetet gällande 
hantering av bidragsutbetalningar avseende kulturmiljöåtgärder.  
 
Det mesta av verksamheten inom regional tillväxt har gått över från Länsstyrelsen Blekinge 
till Region Blekinge år 2019, vilket gör att bidragsutbetalningar inom detta område har 
minskat betydligt.  
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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 

kronor Andra uppdrag 
      

Landshövding     
Nordin, Sten 1 410 071   

      

Länsråd/Länsöverdirektör     
Morgonsköld, Helena 1 037 771   

      

Insynsråd     

Mattsson, Therese 4 500 

Ordförande i Kustbevakningens insynsråd  
Ledamot i Post- och telestyrelsens styrelse 
Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse 

Henningsson, Samuel 6 000 
Ordförande i Blekinge Business Incubator AB  
Ledamot i ITS-Sweden AB 

Mattsson, Per-Ola 6 000 

Ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Kreativum i Blekinge AB 
Ledamot i styrelsen för det kommunala bolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ordförande i styrelsen för Netport Science Park AB 
Ordförande i styrelsen för Logistikposition Karlshamn AB 

Viberg, Mats 6 000   

Strandhag, Monica 4 500 Styrelseledamot i KBP i Karlskrona AB 

Listerö, Jens 6 000 

Styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Blekinge Utvecklings AB 
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Affärsservice i Sydost AB 
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Blekinge Fastighets AB 
Styrelseledamot i BLF Fastighet AB 
Styrelseledamot i Karlshamn Göteborg 7 Fastighets AB 
Styrelseledamot i Karlshamn Göteborg 8 Fastighets AB 

Stjernlöf, Emma 3 000   

Rigoll, Ida-Maria 4 500   
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Noter till resultaträkningen 
Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018 
          

    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 65 537  67 127  

    19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 369  875  

    Summa intäkter av anslag 65 906  68 003  

    

369 tkr är förbrukat på anslag Regionala tillväxtåtgärder. 195 tkr avser uppföljning och utvärdering och resterande del avser 
till största del regional projektverksamhet. 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018 
          
    Offentligrättsliga avgifter 529  426  

    Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 2 263  1 772  

    Intäkter av andra ersättningar 1 664  1 632  

    Summa 4 456  3 830  
          
    Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av     

    Intäkter uthyrning 346  343  

    Intäkter utbildning/konferenser 578  60  

    Intäkter konsultuppdrag 1 301  1 336  

    Intäkter övriga 4 § avgifter 38  33  

    Summa 2 263  1 772  

    

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 angående 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.  
 
Intäkter från utbildning och konferenser har ökat mellan åren. Ökningen beror på att Länsstyrelsen Blekinge anordnade 
Miljömålsdagarna år 2019.  

Not 3 Intäkter av bidrag 2019 2018 
          
    Bidrag från statliga myndigheter 57 885  59 992  

    varav     

    Kammarkollegiet 84  0  

    Riksantikvarieämbetet 4 225  6 351  

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 369  115  

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 66  19  

    Länsstyrelsen i Kalmar län 56  312  

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 350  225  

    Länsstyrelsen i Stockholms län 70  66  

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 199  112  

    Länsstyrelsen i Uppsala län 37  0  

    Länsstyrelsen i Örebro län 13 035  12 412  

    Länsstyrelsen i Östergötlands län 800  0  
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    Länsstyrelsen i Gotlands län 17  0  

    Länsstyrelsen i Hallands län 0  34  

    Socialstyrelsen 401  414  

    Lunds universitet 21  23  

    Länsstyrelsen i Västra Götalands län 305  0  

    Länsstyrelsen i Skåne län 682  197  

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 100  0  

    Skogsstyrelsen 1 728  1 021  

    Arbetsförmedlingen 1 655  1 086  

    Naturvårdsverket 18 094  22 719  

    Skatteverket 140  -52  

    Sveriges lantbruksuniversitet 67  -32  

    Statens jordbruksverk 3 651  2 772  

    Affärsverket svenska kraftnät 41  9  

    Regeringskansliet 684  17  

    Statens energimyndighet 397  363  

    Valmyndigheten 0  640  

    Försäkringskassan 19  33  

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 012  3 329  

    Tillväxtverket 72  85  

    Trafikverket 124  588  

    Havs- och vattenmyndigheten 6 381  7 098  

    Folkhälsomyndigheten 0  36  

          

    Bidrag från övriga 1 230  3 548  

    varav bidrag från EU:s fonder     

    Life - program för miljö- och klimatpolitik 837  2 641  

    Summa 59 115  63 540  

    

Intäkterna från Riksantikvarieämbetet har minskat med drygt 2 mnkr från år 2018 till år 2019. Minskningen beror på att 
myndigheten hade stora kostnader för restaurering i äldre stenbrottsmiljö i Blekinges skärgård under år 2018. 
 
Under år 2018 fick Länsstyrelsen Blekinge extra anslag från Naturvårdsveket avseende naturvårdsförvaltningen. År 2019 
har kraftiga minskningar gjorts inom 1:3 anslaget åtgärder för värdefull natur, vilket ger minskade intäkter med 4,6 mnkr 
mellan år 2018 och år 2019. 
 
Bidrag från övriga finansiärer har minskat med 1,8 mnkr. Minskningen orsakas främst av att kostnader för externa tjänster 
var betydligt högre under år 2018 än under år 2019.  

Not 4 Finansiella intäkter 2019 2018 
          
    Räntekonto i Riksgälden 5  4  

    Övriga finansiella intäkter 3  5  

    Summa 7  9  
          

    

Riksgäldskontoret har sedan år 2015 haft negativ ränta. Det har lett till att ränteintäkter har uppstått på avistalånet och att 
räntekostnader har uppstått på räntekontot. 
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Not 5 Kostnader för personal 2019 2018 
          

    
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal -57 259  -53 357  

    varav     

    Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -245  -281  

    Övriga kostnader för personal -28 006  -26 504  

    Summa -85 265  -79 861  
          

    

Antalet årsarbetskrafter har ökat med 4 mellan år 2018 och år 2019. Under året har även en omorganisation gjorts där ett 
nytt chefsled har tillsatts. Det medför en ökning av personalkostnaderna år 2019.  

Not 6 Kostnader för lokaler 2019 2018 
          
    Kostnader för lokaler -8 010  -6 139  

          

    

Lokalkostnaderna är lägre år 2018 än år 2019 med anledning av en hyresrabatt avseende kvartal 1-3 som gavs på grund 
av påverkan på lokalerna vid ombyggnation.   

          

Not 7 Övriga driftskostnader 2019 2018 
          
    Övriga driftskostnader -35 629  -48 852  

          

    

Övriga driftskostnader är lägre år 2019 än år 2018.  
 
Minskningen av övriga driftskostnader orsakas i huvudsak av att myndigheten år 2018 hade högre anslag från främst 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. År 2019 har kraftiga minskningar skett framför allt inom 1:3 anslaget åtgärder 
för värdelfull natur. Detta återspeglas även i not 3.  

Not 8 Finansiella kostnader 2019 2018 
          
    Räntekostnader i Riksgälden -51  -129  

    Övriga finansiella kostnader -11  -4  

    Summa -62  -133  
          

    

Riksgäldskontoret har sedan år 2015 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på avistalånet och att 
räntekostnader har uppstått på räntekontot. 

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018 
          
    Avskrivningar och nedskrivningar -730  -350  

          

    

I ombyggnationen som slutfördes år 2018 köptes en del nya inventarier in vilka genererar avskrivningskostnader under hela 
år 2019 men enbart under delar av år 2018. I början av år 2019 köptes dessutom två nya bilar in till myndigheten vilket syns 
i avskrivningskostnaderna under innevarande år.  
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte 
disponeras 

2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
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    Avgifter med bestämt ekonomiskt mål                   

    
2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter -1 985  -2 280  500  616  0 3 356  500  -2 740  -7 005  

    2537 Miljöskyddsavgift 1 608  2 799  3 400  4 031  0 938  3 400  3 093  7 500  

    2552 Övriga offentligrättsliga avgifter -5  -18  50  54  0 36  50  18  -6  

    varav                   

     - Avgifter enligt stiftelseförordning 0  0    0  0 0  0  0  0  

     - Avgifter enligt avfallsförordningen -5  -13    54  0 36  0  18  -1  

     - Övriga avgifter 0  -4    0  0 0  0  0  -4  

                        

    
Övriga intäkter som inte disponeras 
och inte har bestämt ekonomiskt mål 99  296  6  15        15  410  

                        

    
2322 Räntor på övriga näringslån, 
Kammarkollegiet 6  0  6  0        0  7  

    2714 Sanktionsavgifter 93  295    15        15  403  

                        

    
Summa avgifter redovisade mot 
inkomsttitel -284  797    4 715    4 329    386  899  

              

              

    

Kommentar: Uppgifterna speglar tabell 5.1, bilaga 4 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.  
 
Intäkter från expeditions- och ansökningsavgifter är högre än budget för år 2019. Differensen beror på högre 
avgiftsintäkter inom främst området tillstånd och dispenser avseende naturskydd. 
 
Även intäkter av miljöskyddsavgifter är högre än budget. Redan år 2018 var intäkterna högre och i budgetunderlaget som 
lämnades in för år 2020-2022 lämnade myndigheten en prognos för miljöskyddsavgifter på 4 000 tkr. 
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2019 2018 
         
    Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 715  -4 906  

         

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2019 2018 
          
    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 3 410  2 065  

    19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 400  11 094  

    Summa 3 810  13 159  
          

    

I regleringsbrevet för år 2019 höjdes beloppet som Länsstyrelsen Blekinge ska betala till Region Blekinge avseende 
förvaltningskostnader. Detta syns på anslag 01 05 001 001 Förvaltningsanslag. Samtidigt minskade anslag 19 01 001 009 
Regionala tillväxtåtgärder kraftigt då största delen av verksamheten gick över till Region Blekinge år 2019. 

Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2019 2018 
         
   Från myndighet:     

   Kammarkollegiet 0  35  

   Riksantikvarieämbetet 4 998  0  

   Länsstyrelsen i Örebro län 535  595  

   Socialstyrelsen 1 201  1 210  

   Naturvårdsverket 1 832  5 921  

   Statens jordbruksverk 0  50  

   Regeringskansliet 100  -256  

   Havs- och vattenmyndigheten 8 890  7 732  

   Summa 17 556  15 287  

   

En förändring av hanteringen avseende bidragsutbetalningar inom kulturmiljö har gjorts inför år 2019. Tidigare har 
utbetalningarna gjors direkt från Riksantikvarieämbetet vilket medför att beloppet är noll för år 2018 men fr.o.m. år 2019 
görs utbetalningarna direkt från Länsstyrelsen. 
 
Bidragsutbetalningar avseende våtmarks LONA är lägre år 2019 än år 2018 med anledning av att antalet ansökningar har 
minskat betydligt. 
 
Bidragsutbetalningarna med medel från Havs- och vattenmyndigheten har ökat under år 2019. Främsta anledningen till 
detta är ett nystartat projekt avseende bidrag för vattenhushållning där utbetalningar på nära 2 mnkr har gjorts under året.  

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2019 2018 
          

    Älgvårdsfonden -13  -3  

    Summa -13  -3  
          

    

Medel i älgvårdsfonden finansierar i huvudsak arvoden till ledamöter i viltförvaltningsdelegationen samt kostnader för 
datasystem avseende jaktadministration.  

 
  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2019 
 

158 

Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2019 2018 
         
   Ingående balans 72  78  

   Årets förändring -13  -5  

   Utgående balans 60  72  

         

   Uppdelat på     

   Älgvårdsfonden     

   Ingående balans 72  78  

   Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -13  -3  

   Lämnade bidrag 0  -3  

   Utgående balans 60  72  
         

Not 16 Lämnade bidrag 2019 2018 
         
   Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -12 409  -13 671  

   Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -8 957  -14 778  

   Summa Lämnade bidrag -21 366  -28 449  
         
   inom verksamhetsområden     
   Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet -3 410  -2 065  

   Jakt och viltvård -133  -51  

   Företagsstöd inom regional tillväxt 0  -2 760  

   Regional projektverksamhet -400  -8 334  

   Kommunikationsplanering 0  -631  

   Energi- och klimatstrategiskt arbete -230  0  

   Byggnadsvård -3 076  0  

   Fornminnes- och kulturlandskapsvård -1 922  0  

   Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd -50  822  

   Miljömål -3 247  -7 253  

   Miljöövervakning -30  0  

   Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och kulturreservat) -273  -11  

   Förvaltning och skötsel av skyddade områden -100  -425  

   Havsmiljöförvaltning och havsplanering -126  -532  

   Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden -50  0  

   Efterbehandling av förorenade områden -100  -680  

   Allmänt och övergripande inom restaurering -700  0  

   Kalkning av försurade vatten -2 555  -2 459  

   Biologisk återställning i kalkade vatten -64  -173  

   Restaurering av vatten som inte kalkas -476  0  

   Stöd till fisket -2 769  -2 808  

   Fiskevård och fritidsfiske -100  -135  

   Jämställdhetsfrågor -255  0  

   Frågor inom mänskliga rättigheter -1 201  -1 210  

   Integrationsfrågor -100  256  

     -21 366  -28 449  
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   varav finansiering genom EU-fonder     

         

   

I regleringsbrevet för år 2019 höjdes beloppet som Länsstyrelsen Blekinge ska betala till Region Blekinge avseende 
förvaltningskostnader, vilket syns på raden allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet. Samtidigt 
minskade anslaget för regional tillväxt kraftigt då största delen av verksamheten gick över till Region Blekinge år 2019. Det 
syns i denna not på raderna företagsstöd inom regional tillväxt samt regional projektverksamhet på samma sätt som i not 
12 och utgör en stor del av förändringen i lämnade bidrag mellan åren. 
 
Vidare har bidragen avseende kulturmiljö ökat med 5 mnkr då hanteringen av dessa utbetalningar har gått över från 
Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen under år 2019. Det återspeglas också under not 13.    
 
Lämnade bidrag avseende miljömål har varit lägre år 2019 än föregående år. Det beror i huvudsak på stora utbetalningar 
av våtmarks LONA under år 2018.  År 2019 har dessa utbetalningar varit mycket låga.  

Not 17 Årets kapitalförändring 2019 2018 
          

    Verksamhetsutfall     

    Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -211  46  

    Summa verksamhetsutfall -211  46  
          

    Summa årets kapitalförändring -211  46  
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Noter till balansräkningen 
Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 
        
    Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   
    Ingående anskaffningsvärde 542 542 

    Årets försäljning, utrangering -542 0 

    Utgående anskaffningsvärde 0 542 

        
    Ingående avskrivningar -530 -495 

    Årets avskrivningar -12 -35 

    Årets försäljning, utrangering 542 0 

    Utgående avskrivningar -0 -530 

    Bokfört värde -0 12 

        
    Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar -0 12 

        
Not 19 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 
        
    Förbättringsutgifter på annans fastighet   
    Ingående anskaffningsvärde 984 984 

    Utgående anskaffningsvärde 984 984 

        
    Ingående avskrivningar -984 -984 

    Utgående avskrivningar -984 -984 

        
    Bokfört värde 0 0 
        
    Maskiner, inventarier, installationer mm.   
    Ingående anskaffningsvärde 9 097 8 045 

    Årets anskaffning 1 097 1 703 

    Årets försäljning, utrangering -1 061 -651 

    Utgående anskaffningsvärde 9 133 9 097 

        
    Ingående avskrivningar -7 228 -7 572 

    Årets avskrivningar -719 -308 

    Årets försäljning, utrangering 774 651 

    Utgående avskrivningar -7 174 -7 228 

        
    Bokfört värde 1 959 1 868 
        
    Pågående nyanläggningar   
        
    Bokfört värde 0 0 
        

    Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 1 959 1 868 
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Lånefordringar med villkord 
återbetalningsskyldighet 

            
    

    Investeringsstöd 51 -9 0 42 0 0 0 42 

    Fiskerilån 44 0 0 44 0 0 0 44 

    Räntestöd 62 0 0 62 -62 0 -62 0 

                      

    Summa utlåning 156 -9 0 147 -62 0 -62 86 
    Amortering avräknas mot inkomsttitel                 

    
4136 002 Återbetalning av övriga näringslån, 
Kammarkollegiet   -9             

    Summa amortering   -9             

    

När låntagarna gör amorteringar på fiskerilån och räntestöd betalar Länsstyrelsen Blekinge detta vidare till berörd 
myndighet. Betalning sker till Kammarkollegiet när det gäller fiskerilån och till Statens jordbruksverk när det gäller 
räntestöd.  
 
Återstående löptid för Investeringsstöd är enligt plan 2021-10-31. 
 
Det fiskerilån som återstår hos Länsstyrelsen Blekinge är överlämnat till Kammarkollegiet. 
Avseende Räntestöd är fordringen nedskriven och bokförd som befarad utlåningsförlust.  
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Not 21 Kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Kundfordringar 518 382 

          

Not 22 Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Diverse fordringar andra myndigheter 326 625 

    Mervärdesskatt 1 427 2 881 

    Summa 1 753 3 506 
          

Not 23 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Uppbördsfordringar 1 156 1 198 

    Övriga kortfristiga fordringar 459 424 

    Summa 1 615 1 622 
          

Not 24 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Förutbetalda kostnader     
    Förutbetalda hyror 1 763 1 733 

    Övriga förutbetalda kostnader 256 274 

    Summa förutbetalda kostnader 2 019 2 007 
          
          

    Upplupna bidragsintäkter     

    Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 10 350 6 594 

    varav     

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 350 0 

    Länsstyrelsen i Örebro län 201 92 

    Länsstyrelsen i Skåne län 261 0 

    Skogsstyrelsen 0 103 

    Naturvårdsverket 1 275 1 872 

    Statens jordbruksverk 7 763 4 225 

    Tillväxtverket 241 169 

    Havs- och vattenmyndigheten 258 133 

          

    Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 1 727 519 

    varav finansiering genom EU-fonder 823 0 

          

    Totala upplupna bidragsintäkter 12 077 7 113 
          

    Övriga upplupna intäkter 43 50 

          

    Summa periodavgränsningsposter 14 140 9 170 
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Från Statens jordbruksverk har de upplupna bidragsintäkterna ökat med 3,5 mnkr mellan år 2018 och år 2019. Ökningen 
beror på att flera nya projekt har tillkommit inom landsbygdsprogrammet under år 2019 och medel kommer rekvireras under 
kommande år.  
 
De upplupna bidragsintäkterna från ickestatliga organisationer eller privatpersoner har ökat med 1,2 mnkr mellan år 2018 
och år 2019.Orsaken till ökningen är upparbetade kostnader inom LIFE projektet BTG (Life Bridging The Gap). 

Not 25 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Uppbörd     
    Ingående balans -1 198 -1 025 

    Redovisat mot inkomsttitel (-) -4 724 -4 964 

    Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 4 767 4 791 

    Fordringar/skulder avseende uppbörd -1 156 -1 198 
          
    Anslag i icke räntebärande flöde     
    Ingående balans 0 3 

    Redovisat mot anslag (+) 769 11 969 

    
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) -769 -11 972 

    Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 
          
    Anslag i räntebärande flöde     
    Ingående balans -2 247 -2 047 

    Redovisat mot anslag (+) 68 947 69 192 

    Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -67 762 -69 392 

    Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 062 -2 247 
          
    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto      
    Ingående balans 38 459 10 801 

    Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 58 684 52 201 

    Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -81 867 -31 724 

    Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -3 998 7 181 

    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 11 279 38 459 
          

    Summa utgående balans avräkning med statsverket 9 061 35 014 
          

    

Den stora skillnaden mellan år 2018 och år 2019 på posten redovisat mot anslag, icke räntebärande flöde, beror på att 
anslaget för regional tillväxt har minskat betydligt mellan åren.  

Not 26 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Räntekonto i Riksgälden 14 764 4 703 

          

Not 27 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 11 638 11 677 
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    Utgående balans 2018 393 0 -239 -161 0 46 39 

    varav               

    Investeringsstöd (4136) 51 0 0 0 0 0 51 

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 -161 0 46 -115 

    Anläggningstillgångar 0 0 -239 0 0 0 -239 

                    

    Ingående balans 2019 393 0 -239 -161 0 46 39 
                    

    Föregående års kapitalförändring 0 0 0 46 0 -46 0 

                    

    Årets förändring               

    varav               

    Investeringsstöd (4136) -9 0 0 0 0 0 -9 

    
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 0 0 -211 -211 

                    

    Summa årets förändring -9 0 0 0 0 -211 -220 

                    

    Utgående balans 2019 384 0 -239 -115 0 -211 -181 
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Not  29 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Lokalt omställningsarbete     
    Årets förändring -89 157 

    Utgående balans 1 356 1 446 

          

    Summa övriga avsättningar 1 356 1 446 

    

Dessa omställningsmedel utgörs av 0,3 procent av medarbetarnas bruttolönesumma per år. Avsikten med medlen är att 
arbetsgivaren enligt det lokala avtalet om användning av omställningsmedel ska kunna finansiera omställningsåtgärder och 
aktiviteter som främjar verksamhetens och medarbetarnas utveckling utifrån nuvarande och väntade framtida behov. 
Länsstyrelsen Blekinge bedömer att ca 26% av avsättningen kommer användas under det närmast följande 
räkenskapsåret. 

Not  30 Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Ingående balans 1 792 379 

    Under året upptagna lån 1 081 1 766 

    Årets amorteringar -1 067 -354 

    Utgående balans 1 806 1 792 
          

    Beviljad låneram 4 900 2 800 

          

Not 31 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
          
     Beviljad kreditram 3 900 3 900 

          

Not  32 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 1 957 2 782 

    Lagstadgade arbetsgivaravgifter 1 620 1 579 

    Mervärdesskatt 209 195 

    Summa 3 786 4 556 
          

Not  33 Leverantörsskulder 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Leverantörsskulder 3 061 6 672 

          

Not  34 Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Personalens källskatt 1 523 1 469 

    Övriga kortfristiga skulder 313 316 

    Bestående av     

    Övrigt 313 316 

          

    Summa 1 836 1 785 
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Not  35 Depositioner 2019-12-31 2018-12-31 
          
    Depositioner 11 638 11 677 

          

    

Merparten av depositionerna utgörs av ett enskilt ärende, där de insatta beloppen till länsstyrelsen är totalt 11 442 tkr och 
gjordes år 2010 och år 2014. Bedömningen är att denna del av depositionerna kommer att regleras efter mer än 12 
månader. 

Not 36 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 
          

    Upplupna kostnader     
    Upplupna löner, arvoden inkl social avg 488 581 

    Upplupna semesterlöner inkl social avg 5 224 5 433 

    Övriga upplupna kostnader 1 130 2 819 

    Summa upplupna kostnader 6 843 8 834 

    

Semesterlöneskulden är en beräkning som har gjorts i början av januari år 2020. Beräkningen görs vid samma tidpunkt 
varje år och är baserad på det semesteruttag som är registrerat i lönesystemet under år 2019.  

          
    Oförbrukade bidrag från annan myndighet 25 329 31 161 

    varav     

    Kammarkollegiet 0 84 

    Riksantikvarieämbetet 1 024 1 881 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 0 7 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 0 31 

    Länsstyrelsen i Kalmar län 125 181 

    Länsstyrelsen i Stockholms län 499 568 

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 0 647 

    Länsstyrelsen i Uppsala län 260 297 

    Länsstyrelsen i Örebro län 1 653 4 145 

    Länsstyrelsen i Östergötlands län 499 521 

    Socialstyrelsen 104 568 

    Lunds universitet 2 0 

    Länsstyrelsen i Västra Götalands län 119 424 

    Länsstyrelsen i Skåne län 1 030 1 061 

    Skogsstyrelsen 1 775 1 924 

    Naturvårdsverket 2 217 5 136 

    Sveriges lantbruksuniversitet 49 116 

    Statens jordbruksverk 3 038 2 678 

    Affärsverket svenska kraftnät 0 41 

    Regeringskansliet 0 784 

    Statens energimyndighet 152 484 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 745 4 080 

    Trafikverket 152 185 

    Havs- och vattenmyndigheten 10 885 5 316 
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    Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas:     

     - Inom tre månader 8 129 4 087 

     - mer än tre månader till ett år 6 831 21 352 

     - mer än ett år till tre år 10 019 5 722 

     - mer än tre år 350 0 

          

    Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 0 14 

    varav finansiering genom EU-fonder     

    Life - program för miljö- och klimatpolitik 0 14 

          

    Summa oförbrukade bidrag 25 329 31 175 
          

    

Oförbrukade medel från annan myndighet har ökat när det gäller Havs- och vattenmyndigheten. Ökningen beror på att 
Länsstyrelsen Blekinge har fått LOVA medel som inte har förbrukats på grund av få beviljade ansökningar samt att 
myndigheten har fått tillbaka medel från projekt som inte har gjort av med alla medel. Från majoriteten av övriga 
myndigheter har oförbrukade medel minskat.  

    Summa periodavgränsningsposter 32 171 40 008 
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Noter till anslagsredovisningen 
Belopp i tkr       

Not 37 Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

    01 05 001 009 Länsstyrelsen 
Blekinge län Anslagskredit 2 108 0 

    Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 2 108 897 

    Kredit på räntekonto 3 900 0 

    Låneram för anläggningstillgångar 4 900 1 806 

    
Finansiering av förvaltningskostnader hos Blekinge 
läns landsting 3 410 3 410 

            

Not 38 Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

    19 01 001 009 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län 

Anslagskredit 200 0 

    Anslagsbehållning som disponeras 0 0 

    Uppföljning och utvärdering 200 195 

    Beställningsbemyndigande 3 000 820 
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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 
    2019 2018 2017 2016 2015 
Låneram i Riksgälden           

  Beviljad 4 900 2 800 3 000 4 500 4 500 

  Utnyttjad 1 806 1 792 379 775 1 704 

              

Räntekontokredit i Riksgälden           
  Beviljad 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 

  Utnyttjad 0 0 0 0 0 

              

Räntekonto           

  Ränteintäkter 5 4 3 7 6 

  Räntekostnader -51 -129 -95 -83 -22 

              

Avgiftsintäkter som disponeras           

  Budget 3 500 3 500 4 600 2 150 2 350 

  Utfall mot budget 940 299 328 515 422 

  Utfall enligt resultaträkning 4 456 3 830 2 984 9 659 1 802 

              

Avgiftsintäkter som inte disponeras           

  Budget 3 956 3 251 2 866 2 771 2 443 

  Utfall 4 715 4 906 3 992 3 163 2 821 
Anslagskredit           
  Utgiftsområde 01           
  Rikets styrelse           

  
01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge 
län           

  Beviljad 2 108 2 084 2 621 2 442 2 390 
  Utnyttjad 0 0 0 0 508 
  Utgiftsområde 19           
  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län           

  Beviljad 200 1 201 1 201 1 201 1 149 
  Utnyttjad 0 0 0 0 0 
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    2019 2018 2017 2016 2015 
Anslagssparande           
  Utgiftsområde 01           
  Rikets styrelse           

  
01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge 
län           

  Summa anslagssparande 897 2 185 2 047 1 859 0 
  Utgiftsområde 19           
  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län           

  Summa anslagssparande 1 233 45 3 293 663 1 294 

              

Bemyndiganden           

  Tilldelat 3 000 23 000 23 000 23 000 18 000 

  Åtaganden 820 14 302 18 573 13 289 14 316 

              

Personal           

  Antal årsarbetskrafter 2 118 114 103 99 98 

  Medeltal anställda1 131 125 115 109 110 

  Driftkostnad per årsarbetskraft 1 094 1 184 1 093 1 064 1 115 

              

Kapitalförändring           

  Årets kapitalförändring -211 46 43 14 107 

  Balanserad kapitalförändring -354 -400 -442 -456 -563 

 
 
 
Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter  
 
1 Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 
 
2 Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 
710 timmar.   
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 2019 
 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
Karlskrona den 20 februari 2020 
 
 
 
Sten Nordin 
Landshövding 
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