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1. INLEDNING  

Vi har gemensamt kommit överens om en värdegrund, TÖAR som står för tillit, 

öppenhet, ansvar och respekt.  Vår värdegrund ska genomsyra vårt förhållningssätt 

i vårt arbete och i hur vi är mot varandra och dem vi är till för. Länsstyrelsen 

arbetar för ett hållbart arbetsliv, värnar miljön genom vårt miljöprogram och alla 

människors lika värde, vilket manifesteras i det program för mänskliga rättigheter 

som är under framtagande. Genom prövnings- och tillsynsverksamhet kan goda 

förutsättningar skapas för länets näringsliv. Handläggning ska ske så enkelt, snabbt 

och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, så att länets 

utveckling främjas. Kommunikationen ska vara strukturerad och lättförståelig. 

Medborgare ska informeras om vilka regler som gäller så att det blir ”lätt att göra 

rätt”. 

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG 
Länsstyrelsen är regeringens företrädare och statens samordningsorgan i länet och 

fungerar som en länk mellan den centrala och den lokala nivån. Länsstyrelsen ska: 

• verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska 

tas till regionala förhållanden och förutsättningar 

• utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom 

myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga 

myndigheters insatser 

• 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 

• ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den 

 

De specifika uppdragen inom olika sakområden är, förutom i regleringsbrev, även 

specificerade i länsstyrelseinstruktionen och lagstiftning men också i riktade 

regeringsuppdrag.  

Verksamhetsplanen är en plan för hur de uppdrag vi får av regering och riksdag ska 

genomföras. Den är också en konkretisering och nedbrytning för 2019 av vårt 

treåriga strategidokument Vägen mot visionen 2018-2020. Länsstyrelsens 

verksamhetsplan kompletteras av mer detaljerad aktivitetsplanering i Stratsys på 

enhets- och funktionsnivå enligt figuren nedan. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019 

Vi går in i året 2019 med ett anslagssparande på närmare 2,5 miljoner. Det kommer 

att hjälpa upp det ekonomiska läget eftersom det fortfarande är oklart hur den nya 

regeringens vårändringsbudgeten kommer att se ut. Detta gör att vi kan behöva se 

över denna verksamhetsplan efter att den är klar. Det är dock klarlagt att 

Länsstyrelsen med nuvarande budget kommer att få ungefär halverade anslag för 

åtgärder inom naturvård, bland annat för skötsel av skyddade områden och för 

bildande av naturreservat.  

Sommaren 2018 var den torraste på mycket länge och vi kommer att leva med 

konsekvenserna av den under året. En intern arbetsgrupp har i uppdrag att ta vara 

på erfarenheter från arbetet 2018 och en grupp ska blicka framåt för att skapa en 

beredskap för en eventuellt ny torr sommar eller annat extremväder.  

Valet till EU-parlamentet i maj 2019 som leds av rättsfunktionen kommer att kräva 

resurser från alla enheter. I år ska vi i första hand använda oss av frivilliga 

anmälningar till rösträknare.  

Säkerhetsfrågorna kommer högt på agendan på alla nivåer i samhället vilket även 

präglar uppdragen till länsstyrelserna. Allt från att det civila försvaret rustas upp till 

informationssäkerhetsfrågor.  Som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har 

Länsstyrelsen en central roll i det svenska försvaret. Under förra året påbörjades 

förstärkning av vårt interna arbete med bl.a. säkerhetsklassning och krigsplacering.  

Agenda 2030 ska under året användas för att tydliggöra vårt bidrag till en hållbar 

utveckling. Vi har uppdrag inom i stort sett alla områden och Agenda 2030 kan 

användas för att tydliggöra kopplingen mellan olika hållbarhetsaspekter. En plan för 

detta, som omfattar såväl medarbetardagar som kommande verksamhetsplanering 

för 2020 tas fram.  

I och med 2019 införs ny lagstiftning inom miljöområdet för vatten, invasiva arter 

och klimatanpassning. Vi kommer att hantera anmälningar till den nya nationella 

planen för omprövning av vattenkraft och informera om detta. Arbetet med 

invasiva arter ställer krav på såväl samordning på regional nivå och övervakning 

som operativt genomförande av utrotning. 

Under 2018 bildades nationalpark Åsnen. Besökstrycket i området ökade kraftigt. 

Nationalparken ställer nya krav på vårt arbete och vår roll i arbete kring Åsnen. 

Vikten av ett samordnat arbete blir tydligare och vi ska ha en aktiv roll i detta.  

Länsstyrelsen har genom åren haft en betydande roll i framtagandet av regionala 

strategier för såväl bredband, livsmedel som skog. Det är angeläget att vi även 

fortsatt bidrar i genomförandet och det vidare arbetet genom insatser från 

verksamheterna. Landshövdingen är tills vidare ordförande för arbetet med den 

regionala skogsstrategin.  

Länsstyrelsens arbete med jordbrukarstöd har sedan länge drabbats av 

Jordbruksverkets problem med IT-systemen. Detta har lett till släpande 
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utbetalningar och återkrav av jordbrukarstöd från länets lantbrukare. Det är viktigt 

att de stora utbetalningarna når kunderna så tidigt som möjligt. Därmed prioriteras 

utbetalningar av 2019 års stöd högre än de från tidigare år men samtidigt är det 

tydligt att arbetet med tidigare årens slututbetalningar ska slutföras och genomföras 

löpande. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län med telefonistorganisationen har fått i uppdrag av 

länen att starta en supportorganisation för jordbrukarstöd som ska serva alla län 

med start 1 april 2019. Projektledare är telefonistsamordnaren och nu är det viktigt 

att skapa förutsättningar för ett bra arbete med ett gott resultat. 

Nuvarande landshövding kommer att sluta den 31 oktober. Med erfarenhet av att 

tidigare byten av landshövding har dragit ut på tiden är det viktigt att skapa en 

stabilitet i organisationen som stöd för den tillförordnade landshövdingen. En 

organisation med fyra enhetschefer på plats kommer att bidra till denna stabilitet. 

3. LÄNSSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR  

Utifrån länsstyrelsens samtliga uppdrag, ovan nämnda utveckling i omvärlden samt 

länets behov har länsledningen beslutat om tre övergripande prioriteringar.  

HÅLLBART BOENDE FÖR ALLA 

Regeringen har tydligt markerat att frågor som rör bostadsbyggande ska prioriteras. 

Länsstyrelsen har en särställning i och med de många olika sakområden vi hanterar 

och vårt främsta bidrag till bostadsbyggandet är att se till att det blir hållbart. 

Samtliga enheter har ärendegrupper som på ett eller annat sätt bidrar till hållbart 

boende. Under året ska dessa ärendegrupper prioriteras och samarbetet över 

funktions- och enhetsgränser behöver utvecklas ytterligare.  

CIVIL BEREDSKAP OCH SÄKERHET 

Situationen i vår omvärld har lett till att frågorna om beredskap och säkerhet har 

hamnat högt på agendan. Länsstyrelserna har en central roll som länets högsta civila 

totalförsvarsmyndighet. Länsstyrelsen behöver förstärka sitt eget interna arbete, 

både vad gäller säkerhet men också förbereda för höjd beredskap. Länsstyrelsen ska 

även externt samverka och driva frågorna om civil beredskap och stötta övriga 

aktörer i länet. 

JÄMSTÄLLDHET FORTSATT I FOKUS 

För femte året i rad väljer länsstyrelsen att prioritera ett av de sektorsövergripande 

uppdragen. Efter #metoo och vittnesmålen som kommit i dess kölvatten framgår 

det med all klarhet att jämställdhetsfrågorna fortsatt behöver vara i fokus.  

Under året ska program för mänskliga rättigheter färdigställas. Det ska ersätta 

dokumentet om Lika villkor. Under året ska sedan en plan tas fram för hur vi ska 

kunna sammanfoga de tre programmen för hållbart arbetsliv, miljöledning och 

mänskliga rättigheter till ett hållbarhetsprogram för Länsstyrelsen i Kronobergs län.  
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4. ENHETERNAS ARBETE 2019 

De övergripande prioriteringarna och de nedan utpekade utvecklingsinsatserna för 

att nå visionen ska vara vägledande för enheternas verksamhet under året. 

Enheterna bidrar både i det vardagliga löpande arbetet men också genom särskilda 

insatser till Länsstyrelsens tre prioriterade områden.  

Samhällsutvecklingsenheten 

Samhällsutvecklingsenheten ska främja, stötta, driva och granska insatser i länet och därigenom skapa 

förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Enheten prioriterar hållbarhet utifrån de uppdrag som framgår av regleringsbrev, 

lagar och förordningar. Inom varje verksamhetsområde prioriteras de ärenden och 

projekt som skapar störst nytta för dem vi är till för.  

SUE bidrar till hållbart boende för alla genom:  

• Att stärka trygghets- och säkerhetsperspektivet i planprocessen.  

• Ett förstärkt hållbarhetsperspektiv i planprocessen på SUE, med särskilt 

fokus på jämställdhet. 

• En bättre samordning av planprocessen och den arkeologiska processen i 

tidigt skede. 

• Att stärka kompetensen kring sociala perspektiv hos kommunerna, 

allmännyttiga bostadsbolag, och privata fastighetsvärdar i Kronoberg län.  

 

Enheten bidrar till civil beredskap och säkerhet genom:  

• Förbättrad kunskap om SUE:s planeringsförutsättningar, insatser och 

uppdrag under höjd beredskap.  

 

Enheten bidrar till att sätta jämställdhet i fokus genom att:  

• En jämställdhetsanalys ska genomföras vid strategiskt avgörande frågor på 

SUE. 

Landsbygdsenheten 

Landsbygdsenheten ska arbeta för hållbar utveckling av landsbygden samt djur- och folkhälsa. 

Landsbygdsenheten ska se till att jordbrukarstöd betalas ut så tidigt som möjligt. Vi 

ska också kunna besluta om merparten släpande slututbetalningar för 2015, 2016, 

2017 och 2018 inom betesmarksstödet och ekologiska stöden. Vi arbetar med 

landsbygdsstöd för att på ett effektivt sätt använda länets tilldelade medel till 

företags- och landsbygdsutveckling. 

Under 2019 kommer vi att prioritera normalkontroller inom djurskydd, arbeta med 

samtliga kontrollområden av livsmedelskedjan samt med revisioner av 

kommunernas livsmedelskontroll. Vi kommer även att arbeta med de långsiktiga 
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effekterna av torkan 2018 och med livsmedelsstrategins genomförande tillsammans 

med Regionen och LRF.  

LBE bidrar till hållbart boende för alla genom att:  

• verka för sysselsättning, attraktiv livsmiljö på landsbygden med hjälp av 

landsbygdsprogrammets olika stöd 

• delta på planberedningar och då särskilt bevaka jordbruksmarken vid 

exploatering 

• delta i länets bredbandsutveckling 

• arbeta med stöd till kommersiell service och fritidsanläggningar 

LBE bidrar till civil beredskap och säkerhet genom att: 

• arbeta med stöd och ersättningar till länets jordbruksföretag för att förbättra 

lönsamheten för livsmedelsproduktion 

• driva arbetet med livsmedelsstrategin för större livsmedelsproduktion och 

förädling 

• arbeta med livsmedelssäkerhet genom kontroll av livsmedelskedjan 

• arbeta med rådgivning/kompetensutveckling inom områdena miljö och nya 

jobb 

• arbeta med att främja betaltjänster och möjlighet till kontanthantering 

• arbeta med stöd till lokala drivmedelsanläggningar 

LBE bidrar till jämställdhet genom att 

• tänka på jämställdhet i inbjudan, kursinnehåll och vid val av föreläsare 

Därutöver ska Landsbygdsenheten stödja telefoniorganisationens uppbyggnad av 

EVI kundsupport för jordbrukarstöden. 

Miljövårdsenheten 

Miljövårdsenheten ska samverka internt och externt för en ekologiskt hållbar utveckling genom att 

skydda människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen 

Enhetens verksamhet handlar dels om att vara rättsgaranter, ge tillstånd och bedriva 

tillsyn inom miljölagstiftningen. En viktig uppgift är också att förvalta vår natur, det 

görs bland annat genom att vi sköter länets skyddade natur. Vi har också en 

främjande uppgift som kan sammanfattas i olika typer av utvecklingsarbete för 

miljömålen. Att utveckla och strukturera enhetens projektverksamhet är prioriterat. 

Vid utförande av våra uppdrag ska samverkan över funktions- och enhetsgränser 

öka för att bidra till hållbart boende för alla och stärkt civil beredskap och säkerhet. 

Miljövårdsenheten bidrar till hållbart boende för alla t.ex. genom att: 

• fokusera särskilt på dricksvattenförsörjning och sanering av mark för 

bostadsändamål 
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• vara aktiva i planarbete, klimatanpassning kring dagvatten och utveckla 

möjligheterna till friluftsliv 

• arbeta med strandskyddet, buller och luftfrågor, enkelt och effektivt 

Enheten bidrar till stärkt civil beredskap och säkerhet t.ex. genom att:   

• fokusera på dricksvattenförsörjning och klimatanpassning 

• dammar säkerhetsklassas 

Enheten bidrar till jämställdhet genom att 

• fokusera särskilt på ökad jämställdhet i skogssektorn och bland jägare inom 

ramen för skogsstrategin och vid bemanning av älgförvaltningsgrupper och 

viltförvaltningsdelegationen 

Stabsenheten 

Stabsenheten ska ansvara för Länsstyrelsens ledningssystem och rättssäkra effektiva 

internadministrativa rutiner och bidra med kompetens inom områdena juridik, ekonomi, 

kommunikation och HR samt skapa förutsättningar för organisationens utvecklingsarbete, stärkt 

varumärke och goda värdskap 

Enheten ansvarar för ett strukturerat, stabilt och förutsägbart flöde i de interna 

processerna. Utvecklingsarbetet med klarspråk, en god förvaltningskultur, våra 

styrdokument och attraktiv arbetsgivare kommer att ledas från enheten. Under året 

ska användandet av LISA utvecklas till både budgetmodul och verksamhets-

planering. Vi utvecklar kundansvarsrollen inom juridik och kommunikation och 

utvecklar organisationen i ledar- och medarbetarskap. Vi styr organisationen mot 

målet att vi ska ha så enkla, snabba och kostnadseffektiva beslut som möjligt utan 

att rättssäkerheten eftersätts; från diarieföring till arkiv. Vidare blir det fortsatt 

arbete med dataskyddsförordningen och val till Europaparlamentet. Vi kommer att 

ta emot och introducera en ny enhetschef. Projektet Innovativ sanering drivs 

tillsammans med miljöskyddsfunktionen.  

Enheten ansvarar för flera av de insatser som redogörs för under rubriken Visionen 

att vara ett föredöme – utvecklingsinsatser under 2019. 

Stabsenheten bidrar ett hållbart boende för alla genom att: 

• ansvara för överklagade PBL-ärenden  

Enheten bidrar till civil beredskap och säkerhet genom att 

• ingå i krisledningsorganisationen och säkerhetsgruppen 

• bidra med juridisk kompetens och kommunikationskompetens i kris-, 

beredskaps- och säkerhetsarbetet  

 



  10 
 

 
Verksamhetsplan 2019 – Länsstyrelsen i Kronobergs län  

 

 

Stabsenheten bidrar till jämställdhet genom att 

• verka för jämställd rekrytering och jämställd kommunikation 

5. PRIORITERINGAR INOM SAKOMRÅDEN 

Enheternas uppdrag och övergripande målsättningar för 2019 innebär prioriteringar 

inom de olika specifika sakområdena. Se bilaga 2 för en sammanställning.  

6.  VISIONEN ATT VARA ETT FÖREDÖME  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har flera olika roller i genomförandet av våra 

uppdrag. Vi är kunskapsförmedlare, rättsgaranter och samhällsbyggare. Vårt arbete 

ska ständigt vidareutvecklas och förfinas.   

UTVECKLINGSINSATSER 2019 

Våra insatser bygger på vår treåriga strategi Vägen till visionen 2018-2020. 

Bygga en modern mänsklig myndighet 

- Färdigställa översynen av styrdokument samt tydliggöra dem på intranätet 

- Formulera ett program för mänskliga rättigheter  

- Stärka och kommunicera oss som attraktiv arbetsgivare 

- Påbörja lokalt lönebildningsarbete 

- Arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen 

- Förbättra och tydliggöra rutinerna runt upphandlingar och avtal 

- Utveckla varningssystem för allvarliga missförhållanden 

- Fördjupa arbetet med den goda förvaltningskulturen, inklusive vår värdegrund 

- Föra in LISA för budget, uppföljning och verksamhetsplanering 

med fokus på dem vi är till för 

- Klarspråkssatsning 

- Förebygga torkans effekter och förbereda för framtida klimatförändringar. 

- Uppbyggandet av EVI kundsupport jordbrukarstöd 

- Hålla handläggningstider, med anledning av förvaltningslagen och nya mål för 

handläggningstider 

- Bidra med underlag till Planeringskatalogen (planeringskatalogen.se) 

på tvärs 

- Tydliggöra hur länsstyrelsens verksamhet bidrar till Agenda 2030 och använda 

det som plattform för att öka kunskaperna om och förbättra vårt arbete med 

Agenda 2030  

- Effektivisera arbetet med internremisser  

- Utveckla bättre processer och arbetssätt runt användningen av jordbruksmark  

- Följa upp och bevaka effekterna av torkan 2018 samt vidta åtgärder för att 

lindra konsekvenserna av densamma. 
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tillsammans med andra. 

- Utveckla arbetssätt som inkluderar den idéburna sektorn  

- Förbättra dialogen med näringslivet genom att bl.a. arrangera företagsfrukostar  

- Stärka och tydliggöra samverkan med Region Kronoberg 

ÖVRIGA INSATSER  

Förutom ovanstående finns det insatser av mer kontinuerlig karaktär men som är 

väsentliga i vår ambition att nå visionen.  

Hållbart arbetsliv 

Vi är varandras arbetsmiljö och ska tillsammans skapa hållbarhet och förebygga 
arbetsrelaterad ohälsa och lägga grunden både till arbetsglädje och goda 
arbetsresultat. Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare är en förutsättning 
för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor ska vara 
ständigt återkommande i möten mellan arbetsgivare och arbetstagare 

För att uppnå ett hållbart arbetsliv ska vi under 2019 fortsätta att utveckla våra 
chefer i hållbart ledarskap, vi ska fortsätta förbättra den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön genom att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, tillgång till massage och yoga är satsningar som 
vi fortsätter med under året. 

Kompetensutveckling 

Länsstyrelsen i Kronobergs län vill vara en attraktiv arbetsgivare och är en 

kunskapsintensiv organisation. För att upprätthålla och vidareutveckla våra olika 

roller krävs ständig kompetensutveckling. Våra medarbetare får löpande 

kompetensutveckling genom sitt arbete men vissa riktade insatser behövs givetvis, 

både av mer generell karaktär men också inom specifika områden.  

Nyfiken på-konceptet kommer att fortsätta under 2019. Under lättsamma former 

kan nyfikna medarbetare ta del av inbjudna externa föreläsare och kollegors 

kunskap och lära sig mer om vår verksamhet.  

För planerad kompetensutveckling under 2019 – se bilaga 1. 

Medarbetardagar 

Fem till sex gånger per år har vi medarbetardagar för information, gemensamma 

diskussioner och kompetensutveckling. Innehållet på medarbetardagarna påverkas 

av vad som är aktuellt inom myndigheten och i vår omvärld men tanken är också 

att de ska genomsyras av de övergripande prioriteringar som satts för året. Den 

goda förvaltningskulturen kommer att vara grund för medarbetardagarna under 

2019. 

Ledarutveckling 

Under flera år har ett aktivt arbete bedrivits med utveckling av våra ledare. Under 

2019 kommer vi att fortsätta det ledarutbildningsprogram som påbörjades under 
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förra året. Programmet löper över ett och ett halvt år. Innehållet bygger på 

önskemål från cheferna själva samt behov utifrån vår omvärld. Utbildningen 

innehåller:  

• Hållbar arbetsplats 

• Coachande förhållningsätt 

• Självkännedom 

Utöver detta kommer tre reflektionstillfällen som utgår från de två olika metoderna 

dialogseminarium och Förändringens fyra rum. 

Residensets roll som mötesplats 

Strategiska samtal 

Strategiska samtal är ett väl inarbetat verktyg för att föra dialog med dem vi är till 

för. De möjliggör dialog mellan olika aktörer i för länet viktiga utvecklingsfrågor. 

För att värna varumärket tas strategiska samtal upp för diskussion i lednings-

gruppen innan beslut tas om att genomföra dem.  

Övriga arrangemang på Residenset 

Utöver de strategiska samtalen används Residenset även som mötesplats av 

Landshövdingen både för återkommande möten som Insynsråd, möten med statliga 

myndigheter och regionalt ledningsforum och för större arrangemang som 

Landshövdingen planerar, bl.a. med syfte att uppmärksamma och stimulera goda 

initiativ i länet.   

7. MILJÖLEDNING 

Länsstyrelsen är en viktig aktör på miljöområdet och som sådan måste vi föregå 

med gott exempel. Vårt miljöledningsarbete är därför ambitiöst och vi fortsätter det 

arbete som pågått under många år.  

Plan för miljöledningsarbetet återfinns i bilaga 3.  

8. INFORMATIONSSÄKERHET 

Säkerhet är ett av de prioriterade områdena för 2019 och en viktig del av arbetet är 

länsstyrelsens informationssäkerhet. Under året behöver vi därför flytta fram 

positionerna inom detta område. Det gör vi även inom arbetet med anpassning av 

våra verksamheter till dataskyddsförordningen, 

Plan för arbetet med informationssäkerhet återfinns i bilaga 4 och 

dataskyddsförordningen i bilaga 5. 
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9. KONTROLL- TILLSYNS- OCH TILLSYNSVÄGLEDNINGS-

PLANER 

Många av våra verksamheter arbetar med kontroll, tillsyn och tillsynsvägledning. 

För att bättre kunna följa upp planerna och arbetet listas de i bilaga 6. 

10. LÄNSSTYRELSEGEMENSAMMA VERKSAMHETER  

Telefonistorganisationen 

Den övergripande inriktningen för 2019 är att bedriva verksamheten 

kostnadseffektivt med god service och kvalitet. Alla våra kunder, interna såväl som 

externa, ska bemötas med respekt och känna sig Väntade, Värdefulla och 

Välkomna! Telefonistorganisationen ska vara goda ambassadörer och värna om 

allas lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter i enlighet med vår värdegrund.  

Det finns behov av kompetensutveckling. Detta sker dels genom intern utbildning 

och kunskapsdelning samt övergripande samarbete med alla myndigheter som är 

anslutna till Telefonistorganisationen.  

En dialog för att öka tillgängligheten och enhetligheten är viktig och här ska 

Telefonistorganisationens arbete ske med fokus på kunderna som vill komma i 

kontakt med länsstyrelserna. Telefonistorganisationen ska verka för fortsatt 

samarbete och dialog kring rutiner, arbetssätt och tekniska möjligheter. 

Kundsupporten för jordbrukarstöd påbörjar sin utbildning i de olika stödformerna 

från januari för att vara i drift från och med den 1 april 2019. Kronoberg men även 

andra län och Jordbruksverket kommer att bidra med sakkunskap under 

utbildningstiden.  

Löneservice 

Den övergripande inriktningen för Löneservice 2019 är att fortsätta bedriva 

verksamheten med balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. I slutet 

av 2018 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och Statens 

servicecenter avseende tjänsteleverans av lönerelaterade tjänster. Under 2019 startas 

ett gemensamt projekt med mål att teckna en överenskommelse om tjänsteleverans. 

Det ska också utredas hur länsstyrelsernas Löneservice i Växjö genom 

verksamhetsövergång kan utvecklas till en del av Statens servicecenter för att 

effektivisera statens administrativa stödverksamhet 

Det löpande lönearbetet för de 21 länsstyrelserna samt Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, tillsammans med arbetet med Statens servicecenter samt 

planerad uppgradering av löne- och ekonomisystemet kommer vara prioriterade 

arbetsområden under 2019. 
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11. UPPFÖLJNING 

I linje med uppföljningsmodellen i treårsstrategin Vägen till visionen Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2018-2020 kommer verksamhetsplanen att följas upp i samband med 

tertialuppföljningarna. Uppföljning av enheternas aktivitetsplaner görs av enheterna 

själva medan den övergripande verksamhetsplanen följs upp av länsledningen vid 

särskilda tertialsamtal då enhetschefen rapporterar till länsledningen.  
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BUDGET 2019 

SAMMANSTÄLLNING KOSTNADER 

 

Enhet Förvaltnings- 

anslag 

Externa  

medel 

    Totalt 

Länsledningens disposition        500          0            500 

Länsledning           4 200  0               4 200        

Staben         17 450    1 200 18 650    

Miljövårdsenheten         17 200 48 000    65 200    

Landsbygdsenheten         20 000 10 000    30 000    

Samhällsutvecklingsenheten         15 700  17 000    32 700  

Gem kostnader         12 500  11 200    23 700   

-varav reg förb mm           2 550          0      2 550   

-varav lokaler           4 380   4 920      9 300   

- varav personalvård              520      580        1 100      

-varav dator           3 490   3 910      7 400  

-varav avskrivningar              710       790      1 500  

-varav kontorsförråd              160      190         350     

-varav telefon/lön/rev              450      850      1 300     

SUMMA:          87 550 87 400   174 950 

SAMMANSTÄLLNING FINANSIERING 
          

Förvaltningsanslag       Totalt            

Tilldelat anslag      85 223  

Anslagssparande 2018        2 322  

SUMMA         87 545  

 

Externa medel             

LL   0             

Stabsenheten  1 200  

Miljövårdsenheten  48 000     

Landsbygdsenheten   6 695 

Samhällsutvecklingsenheten  17 000      

Gem kostnader  9 075 

SUMMA:   87 400      
 
TOTAL FINANSIERING 87 545  87 400  174 945  

INVESTERINGSPLAN 

 

    Kostnad ram  

Lokalförändringar  400   
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ORGANISATION  
Länsstyrelsens organisation 1 jan 2019 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

      BILAGA 1 

KOMPETENSUTVECKLING 2019  
 

PLANERADE INSATSER 
 

Nationell ledarutbildning – 2 chefer   jan-juni  

Ledarutvecklingsdag + 3 reflektionstillfällen  februari-juni 

Hållbart medarbetarskap, föreläsning 

hållbarhetsveckan   mars 

Arbetsmiljöutbildning – chefer och skyddsombud april/maj 

Medarbetardag Pride (föreläsare)  maj 

Kompetensbaserad rekrytering-chefer  september  
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BILAGA 2 

PRIORITERINGAR INOM SAKOMRÅDEN 2019 

Övrig förvaltning  

• Genomföra valet till Europaparlamentet med hög effektivitet, kvalitet och säkerhet  

• Ta fram en kommunikationsplan för älgförvaltningen 

• Besluta om reviderade älgskötselplaner för majoriteten av älgskötselområdena 

• Genomföra älgförvaltningsutbildningar i bred samverkan 

Trafikföreskrifter  

• Hålla rimliga handläggningstider och prioritera handläggning av ärenden som har tidsgräns (t 

ex tävlingar på väg). 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

• Handlägga anmälningsärenden och göra normalkontroller inom samtliga kontrollområden 

såsom; djurskydd, livsmedel och foder primärproduktion, seminverksamhet, 

djurhälsopersonal, inkl. villkorad läkemedelsanvändning, hygienrutiner, läkemedel gård, 

hästpass mm. Högre prioritet ges till att genomföra normalkontroller inom 

djurskyddsområdet avseende animalieproducerande djur och djurtransporter. Implementera 

mobila djurskyddskontroller. 

• Revision och samordning av kommunernas livsmedelskontroll. 

• Efter övertagandet av polisens uppgifter från den 1 juni 2018 fortsätta utveckla den 

gemensamma organisationen för länsstyrelserna i G-, H-, K-län.  

Regional tillväxt  

• Samverka med Region Kronoberg för att bidra i genomförandet av den regionala 

utvecklingsstrategin och samarbete kring strukturfonderna. 

• Bidra till genomförandet av det regionala serviceprogrammet. 

Infrastrukturplanering  

• Genom särskilt projekt kommunvis genomlysa betaltjänstproblematiken och medverka till 
lösningar där behov och förutsättningar finns.  

Hållbar samhällsplanering och boende  

• Bostadsstöd  

• Bostadsmarknadsanalysen 

• Effektiv, tvärsektoriell och kvalitativ planhandläggning  
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Energi och klimat 

Ta fram en regional plan för transportinfrastruktur i inom ramen för Green-Act. 

Kulturmiljö  

• Handläggning av arkeologiska ärenden kopplat till planering. 

• Kommundialoger  

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 

• Informationssäkerhet 

• Uppbyggnad av civilt försvar 

Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 

Prövning och tillsyn 

inom naturvårdsområdet 

- Fokus på att handlägga tillsyns- och prövningsärenden inom 
fastlagda handläggningstider samt delta i tillsynskampanj. 

Dricksvatten - Arbeta med att skydda befintliga och potentiella 
dricksvattenförekomster 

- Initiera tillståndsansökningar på vattentäkter utan tillstånd. 

Vattenverksamhet - Informera om och införa den nya vattenlagstiftningen 
- Ta emot ansökningar till nationella planen 

Vattenförvaltning - Ta fram underlag till och genomföra statusklassning av 
vattenförekomster för att uppdatera åtgärdsprogrammen 

Restaurering - Se över vår plan för kalkning (försurning). 
- Bekämpa sjögull i Åsnen. 

Friluftsliv - Genomföra satsningar inom friluftsliv med fokus på Friluftslivets 
år - 2020 

Miljömål - Lansering av åtgärdsprogram ”Vägen framåt” 

Klimatanpassning - Arbeta enligt ny förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete 

- Genomföra pilotprojekt värmekartering 

Naturvård/förvaltning - Utveckla Åsnenförvaltningen 
- Genomföra Life Taiga 
- Utveckla strategiskt arbete med hävdgynnade naturtyper i NR 

och N2000, kostnader, teknikval och prioritering 

Tillsynsvägledning - Strukturera tillsynsvägledningen 
- Utbildning inom tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 

minst tre kommunträffar inom förorenade områden. 

Miljötillsyn - Förbättra och se över de ekonomiska säkerheterna på miljöfarliga 
verksamheter 
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EBH tillsyn - Genomföra ett tillsynsprojekt inriktat på massa/pappersbruk 

Lantbruk och landsbygd  

• Prioritera och planera arbetet med jordbrukarstöden (handläggning och fältarbete) så att 

delutbetalning och slututbetalning i direktstöden, kompensationsstödet, miljöersättningarna 

och ekologiska stöden kan betalas ut så tidigt som möjligt.  

• Arbeta med ändringsärenden, inom betesmarksstödet och ekologiska stöden för att kunna 

besluta om slututbetalningar för 2015, 2016, 2017 och 2018. 

• Medverka i telefonistorganisationens uppbyggnad av en nationell EVI- kundsupport för 

jordbrukarstöden genom att vara delaktiga i utbildningen av personal. 

• Marknadsföra, handlägga och besluta om ansökningar och utbetalningar i landsbygdsstöden 

och under året närma oss målen i SUSS-PoF för att på bästa sätt medverka till en god 

utveckling av landsbygden i länet.  

• Använda egna projekt effektivt för att arbeta med god stödanslutning samt verka för 

miljömål, ökad konkurrenskraft och landsbygdsutveckling. 

• Leda arbetet med Livsmedelsstrategin i samarbete med Regionen, LRF och andra 

Fiske   

• Göra tillståndsansökan för byggnation av fiskväg vid Hackekvarn och Ålshultskanalen 

• Initiera arbetet med en länsfiskevårdsplan 

Folkhälsa  

• Samordning ANDT, tillsyn ANDT samt brottsförebyggande arbete 

• Lokalanpassat stöd, utbildning och utvärdering till kommunerna i BF. 

• Testpilot i brottsförebyggande arbete med flera kommuner och Kalmar län.  

• Livsstil Kronoberg - implementering handlingsplan.  

• Sydlänssamverkan utvecklas inom tillsyn. 

• Tobacco end Game 

• SLATT 2.0, Länsstyrelsernas gemensamma arbete för att ensa sitt arbete med tillsyn inom 
alkohol och tobak 

• Nya föräldrastödsstrategin, ny struktur i länet. 

Jämställdhet  

• Jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, Resurscentrum mäns våld mot kvinnor 

• Utveckla statsbidrag inom integration kring integrering av jämställdhet och MR   

• Implementering Handlingsplan  

• Implementering jämt-strategin - metoder och kontaktvägar.  
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Nationella minoriteter 

• Genomföra träff med nationella minoriteter 

Mänskliga rättigheter  

• Implementering av program för mänskliga rättigheter 

• Utbildning om barnkonventionen som lag gentemot dem som jobbar med särskilt utsatta 
grupper. 

• Pride 

• Tillsätta ett råd kopplat till uppdraget inom funktionshinder. 

Integration 

• Färdigställande av strategisk regional överenskommelse och implementering av densamma 

• Effektiv hantering av statsbidrag.  
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BILAGA 3 

PLAN FÖR INTERNT MILJÖARBETE 2019 
 
Denna plan för internt miljöarbete beslutades vid beredningsmöte den 10 april, och lades då till 

den övergripande verksamhetsplanen som bilaga. Se nästa sida. 
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Miljöledningssystemet – övergripande 

Nr mål (M) och aktiviteter (A) gällande 
övergripande miljöledningssystemet.  

Ansvar Uppföljn. Resurser 

M1 
 
 
 
 
 
M2 

Länsstyrelsen inför Hållbarhetsäkrade möten, 
konferenser och event 
 
 
 
 
Länsstyrelsen har ett integrerat 
ledningssystem 
 

Kommunikation/ 
Agenda 2030 
samordnare/ 
Miljöledning-
samordnare 
 
Controller/ 
miljöledning-
samordnare 

Checklista finns 
ja/nej 
 
 
 
 
Stratsys 

Ord. verks. 
 
 
 
 
 
Ord. verks. 

A1 
 
 
 
A2 
 
 
 
A3 
 
 
 
A4 
 
 
 

Identifiera nyckeltal (ca fem st.) inom 
miljöledning för implementering i 
tertialuppföljning 
 
Delta i arbetsgrupp för Agenda 2030 med syfte 
att ta fram checklista för hållbara möten och 
konferenser 
 
Publicera rapporteringen till Naturvårdsverket 
på ett överskådligt och lättförståeligt sätt för 
personalen 
 
Genomföra grundläggande miljöutbildning för 
samtlig personal (var tredje år) 
 
Se även lista med återkommande aktiviteter  
 

Controller/ 
Miljölednings-
samordnare 
 
Miljöledning-
samordnare 
 
 
Miljöledning-
samordnare 
 
 
HR/ miljöledning-
samordnare 

Nyckeltal i 
Stratsys 
 
 
Antal möten i 
arbetsgruppen 
 
 
Rapport finns 
ja/nej 
 
 
Genomförd 
utbildning 

Ord. verks.  
 
 
 
Ord. verks. 
 
 
 
Ord. verks,  
 
 
 
Ord. verks. 

Tjänsteresor 

Nr mål (M) och aktiviteter (A) gällande 
tjänsteresor 

Ansvar Uppföljn. Resurser 

M3 
 
 
 
M4 
 
 
 
M5 
 
 
 
 

Utsläpp av koldioxid, per anställd, från 
tjänsteresor med bil ska ha minskat med 25 %, 
jämfört med 2018. 
 
Andel förnybara drivmedel vid tjänsteresor 
med bil inom länet ska öka jämfört med 2018 
 
Antal tjänsteresor med flyg under 50 mil 
minskar jämfört med föregående år 
 
Öka antalet anställda som cyklar/går/åker 
kollektivt till arbetsplatsen (uppföljning via 
årlig resvaneundersökning) 

Miljöledning-
samordnare 
 
 
Miljöledning-
samordnare 
 
 
Miljöledning-
samordnare 
 
Miljöledning-
samordnare 

Data från 
Hyrbilsföretag, 
OKQ8 
 
Data från 
Hyrbilsföretag, 
OKQ8 
 
Data från 
resebyrå 
 
 

Ord. verks. 
 
 
 
Ord. verks. 
 
 
 
Ord. verks. 
 
 
 
Ord. verks. 
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M6   Resvane-
undersökning 

 

A6 
 
 
 
 
A7 
 
 
 
A7 
 
 
A8 
 
 
A9 

Personal som använder tjänstebilar mest 
utbildas i Eco Driving. Urval ca 30 personer via 
enhetschefer.  
 
 
Ta fram metod för att följa upp 
arbetsmaskiners koldioxidutsläpp  
 
 
Översyn och utvärdering av befintligt system 
med intern klimatväxling 
 
Bibehålla högsta kriterienivå enligt certifiering 
Cykelvänlig arbetsplats 
 
Revidera riktlinjer för tjänsteresor 
 

Miljöledning-
samordnare/ EC 
 
 
 
Berörda FC/ 
Miljöledning-
samordnare 
 
Ekonomi/Miljö-
ledningsamordnare 
 
HR/Miljöledning-
samordnare  
 
Miljöledning-
samordnare 

Genomförd 
utbildnings-
insats ja/nej 
 
 
Underlag för 
metod ja/nej 
 
 
Nytt beslut 
ja/nej 
 
Diplom 
 
 
Nytt dokument 
ja /nej 

Medel via 
intern 
klimat-
växling 
 
Ord. verks 
 
 
 
Ord. verks 
 
 
Ord. verks 
 
 
Ord. verks 

Upphandling 

Nr mål (M) och aktiviteter (A) gällande inköp och 
upphandling 

Ansvar Uppföljn. 
 

Resurser 

M7 
 
 
M8 

Personalen har den kompetens som krävs för 
att ställa relevanta miljökrav vid upphandling 
 
Personalen får det stöd som krävs för att ställa 
relevanta miljökrav vid upphandling 

Ekonomi/Miljö-
ledningsamordnare 
 
Ekonomi/Miljö-
ledningsamordnare 
 

Enkät 
 
 
Enkät 

Ord. verks 
 
 
Ord. verks 
 

A10 
 
 
 
A11 
 
 
A12 
 
 
A13 

Informationsinsats om miljökrav till personal 
som genomför upphandlingar  
 
 
Ta fram stödinformation som underlättar att 
ställa miljökrav vid mindre inköp. 
 
Översyn av styrdokument som underlättar att 
ställa miljökrav vid inköp och upphandlingar. 
 
Genomföra minst fem leverantörsuppföljningar 
på genomförda upphandlingar för att verifiera 
att ställda miljökrav efterlevs för beställda 
varor och tjänster 

Ekonomi/ 
Miljölednings-
samordnare 
 
Ekonomi/Miljö-
ledningsamordnare 
 
Ekonomi/Miljö-
ledningsamordnare 
 
Miljöledning-
samordnare 

Ant. 
genomförda 
möten  
 
Info på 
intranätet finns 
ja/nej 
 
Rev riktlinjer 
finns ja/nej 
 
Ant. 
genomförda 
kontroller 

Ord. verks 
 
 
 
Ord. verks 
 
 
Ord. verks 
 
 
Ord. verks 
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Resurshantering (avfall, kemikalier, energianvändning) 

Nr mål (M) och aktiviteter (A) gällande 
resurshantering 

Ansvar Uppföljn. Resurser 

M9 
 
 
 
M10 

Hållbart hyresavtal upprättas med 
hyresvärdarna  
 
 
Minska mängden restavfall från verksamheten 
jämfört med 2018   
    

Ekonomi/ 
Miljöledning-
samordnare 
 
Miljöledning-
samordnare 

Bilaga upprättad 
ja/nej 
 
 
Data från Stena 

Ord. verks. 
 
 
 
Ord. verks. 
 

A14 
 
 
 
 
 
 
A15 

Arbetsgrupp internt som tillsammans med 
hyresvärdar arbetar för införande av grönt 
hyresavtal samt inkluderar den sociala och 
ekonomiska dimensionen av hållbarhet enligt 
Agenda 2030. Sker i samband med 
omförhandling av bef. hyresavtal 2019 
 
Översyn av kärl för restavfall i verksamheten 
samt minimering av papperskorgar vid 
skrivbord 

Ekonomi/  
Miljölednings-
samordnare 
 
 
 
 
Service/Miljö-
ledningsamordnare 

Genomförda 
möten 
 
 
 
 
 
Antal kärl 
(volym) 
 

Ord. verks 
 
 
 
 
 
 
Ord.verks. 
 

Extern påverkan: indirekt positiv miljöpåverkan 

 mål (M) och aktiviteter (A) gällande indirekt 
miljöpåverkan – Länsstyrelsens påverkan i 
länet. 

Ansvar Uppföljn. Resurser 

M11 Uppföljning av länets åtta kommuners 
miljömålsåtgärder i åtgärdswebben 

Miljöstrategiska  Tertialuppföljn 
Stratsys 
miljömål 

Ord. verks. 
 
 

A16 Stödja kommunerna med att använda 
åtgärdswebben (ord. miljömålsarbete) 

Miljöstrategiska  
 
 

Tertialuppföljn 
Stratsys 
miljömål 

Ord. verks. 
 

 
Återkommande aktiviteter inom miljöledningsarbetet 
 

• Grundläggande miljöutbildning genomförs för samtlig personal i samband med medarbetardag (vart 3:e 
år). Ansvar: Miljöledningssamordnare i samarbete med HR 
 

• Miljöutbildning för nyanställd personal genomförs inom ramen för den allmänna introduktionen på 
residenset. Ansvar: Miljöledningssamordnare i samarbete med HR 
 

• Hållbarhetsvecka – insatser under en vecka för att öka medvetenhet och engagemang för miljöledning och 
Agenda 2030 och de globala målen. Ansvar: Miljöledningssamordnare i samarbete med social hållbarhet 
och HR 
 

• Miljörevision inom länsstyrelsesamarbetet (internrevision) och inom ramen för miljödiplomering 
(externrevision) Ansvar: Miljöledningssamordnare 
 

• Miljöutredningen ska hållas uppdaterad och aktuell. Vid översyn av miljöutredning förtydliga kopplingen 
mot miljökvalitetsmålen i miljöledningsarbetet.  
Ansvar: Miljöledningssamordnare 
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BILAGA 4 

PLAN FÖR ARBETET MED INFORMATIONS-

SÄKERHET 2019 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med informationssäkerhet. I Förordning (2015:1052) om 

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap berörs detta i: 

19 § Varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och 

särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska 

behovet av säkra ledningssystem särskilt beaktas.  

20 §, första stycket: Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en myndighet till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rapportera IT-incidenter som inträffat i 

myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som 

myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samma lagstiftning föreskriftsrätt:  

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters 

informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) 

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av IT-

incidenter (MSBFS 2016:2) 

 

INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET 2019 

Arbetet med informationssäkerheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län är starkt ihopkopplat 

med annat arbete på myndigheten men även på länsstyrelsegemensamma satsningar nationellt. 

Under 2019 så kommer en nationell organisation för informationssäkerhet att inrättas för 

länsstyrelserna och det pågår samtidigt flera nationella projekt. Två områden som överlappar 

informationssäkerhetsarbetet där det pågår mycket verksamhet är arbetet med 

dataskyddsförordningen och säkerhetsskydd. 

 

Utifrån den samlade bilden så finns det två områden som ses som prioriterade inom 

informationssäkerheten och det är ett fortsatt arbete kring säkerhetskultur och incidenthantering. 

Båda områdena hänger ihop med varandra och för att det ska finnas en fortsatt grund så behöver 

det även framöver finnas ett arbete med att säkerställa att informationssäkerheten är en naturlig 

del av verksamhetsplanering och uppföljning.   
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MÅL OCH AKTIVITETER 

 

Säkerställa att Länsstyrelsens verksamhetsplanering och uppföljning inkluderar 
informationssäkerhetsperspektivet 

Aktivitet Ansvarig Delaktiga 

Prioriterade mål och aktiviteter för 
informationssäkerheten ska följas upp i 
samband med tertialuppföljningen 

Stabsenheten Informationssäkerhets-
samordnare 

Prioriterade mål och aktiviteter för 
informationssäkerheten ska följas upp i 
samband med årsredovisningen 

Stabsenheten Informationssäkerhets-
samordnare 

Inför verksamhetsplaneringen 2020 ska 
informationssäkerheten inkluderas   

Stabsenheten Informationssäkerhets-
samordnare 

Mål och aktiviteter ska hanteras och följas 
upp i Stratsys 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Stabsenheten 

Genomgångar av informationssäkerhet ska 
ske med länsledningen vid minst tre 
tillfällen 

Länsledningen Informationssäkerhets-
samordnare, 
Säkerhetschef, 
Dataskyddssamordnare 

Följa nationellt arbete inom informations-
säkerhet, förmedla till berörda samt lyfta 
behovet av ev. kompletterande aktiviteter 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Säkerhetsansvarig, 
Dataskyddssamordnare, 
Länsledning 

 

Stärka Länsstyrelsens säkerhetskultur  

Aktivitet Ansvarig Delaktiga 

Information om informationssäkerheten 
ska finnas i materialet ”Information till 
nyanställda” 

HR  

Information om informationssäkerhet ska 
ges på introduktionsdagar för nyanställda 

HR Informationssäkerhets-
samordnare 

Bedöma om behovet finns av komplette-
rande utbildning för att leva upp till 
kunskapsnivå enligt ”Länsstyrelsegemen-
sam grundsyn för informationssäkerhet” 

HR Informationssäkerhets-
samordnare 
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Bedöma behovet och planera för att 
genomföra informationsinsatser rörande 
informationssäkerhet och säkerhetskultur  

Informationssäkerhets-
samordnare 

Stabsenheten, HR, 
Kommunikation, 
Dataskyddssamordnare. 
Säkerhetschef 

Bedöma om behovet finns av specifika 
insatser för att stärka arbetet med 
informationssäkerhet inom enheten 

Enhetschefer Informationssäkerhets-
samordnare, 
funktionschefer 

 

Utveckla Länsstyrelsens incidenthantering 

Aktivitet Ansvarig Delaktiga 

Utveckla och revidera rutinerna och 
dokumentationen rörande incident-
hanteringen 

Säkerhetschef Informationssäkerhets-
samordnare, HR, 
Dataskyddssamordnare 
Handläggare skydd och 
beredskap, Kommuni-
kation och service, 
Handläggare Rätts 

Utveckla handledning och stöd när det 
gäller informationssäkerhetsincidenter 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Säkerhetschef 

Utveckla handledning och stöd när det 
gäller IT-incidenter 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Säkerhetschef 

Ge information till enhets- och 
funktionschefer om incidentrapportering i 
syfte att öka kunskap och förståelse. 

HR Informationssäkerhets-
samordnare, stabs-
enheten, Länslednin-
gen, Dataskyddssam-
ordnare. Säkerhetschef 

Vid genomgångarna med länsledning ska 
kända informationssäkerhets- och IT-
incidenter gås igenom 

Informationssäkerhets-
samordnare 

Säkerhetschef, 
Länsledning 
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BILAGA 5 

PLAN FÖR DATASKYDDSFRÅGOR 2019 

VI SKA IMPLEMENTERA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. 

Det övergripande målet är att nå en god dataskyddskultur. Varje medarbetare har ett ansvar att 

följa dataskyddsförordningen. Verksamheterna behöver anpassa sina arbetssätt till lokala och 

nationella rutiner och riktlinjer för dataskydd i takt med att de tas fram. Medarbetarna och 

verksamheterna behöver förutsättningar för att kunna efterfölja bestämmelserna genom lämplig 

information och utbildning. Eftersom dataskyddet är en del av det större säkerhetsarbetet ska ett 

nära samarbete ske med informationssäkerhetssamordnaren och 

säkerhetsansvarig/säkerhetsgruppen. 

Aktivitet Ansvarig Delaktig Tid 

1. Organisation – Vi har en utsedd arbetsgrupp för dataskyddsfrågor 

Ta fram rutin för 
arbetssätt, uppgifter 
och mötesformer. 

Dataskyddssamordnaren  Hela arbetsgruppen Jan - Mars 2019 

2. Kommunikation 

Göra en lokal 
anpassning av den 
nationella 
kommunika-
tionsplanen som den 
nationella organisa-
tionen för Data-
skyddsfrågor (NOD) 
tar fram. 

Kommunikation Dataskyddssamordnaren Tid: Jan – Juni 
2019 

 

3. Riktlinjer, rutiner, vägledningar 

Ta fram en lokal rutin 
gällande begäran om 
”registerutdrag” 

Dataskyddssamordnaren  Jan – Sept 2019 

Uppdatera vår för-
teckning över behand-
lingar av personupp-
gifter (artikel-30-
förteckningen). Ta 
fram rutin för löpande 
uppdateringar. 

Dataskyddssamordnaren  Cheferna Jan – Dec 2019 
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Implementera de 
kommande rikt-
linjerna gällande 
”spara dokument på 
nätverksdisk” och 
”hur hantera e-post”. 
I samband med detta 
se över behörigheter 
till mapparna på nät-
verksdisken. 
Delaktivitet: 
”Städvecka” våren 
2019 

Dataskyddssamordnaren  Arbetsgruppen, alla 
medarbetare 

Jan – Dec 2019 

4. Informationssäkerhet - Vi ska ha en god säkerhetskultur och en god 
dataskyddskultur 

Informera om person-
uppgiftsincidenter, 
dataskydd och rutiner. 
Säkerställa att data-
skyddsförordningen 
är en del av det arbete 
som ska ske rörande 
säkerhetskultur. 

Informationssäkerhets-
samordnaren och 
Dataskyddssamordnaren  

 

Säkerhetsansvarig, HR, 
Kommunikation 

Jan – Dec 2019 

5. Utbildning 

Ta fram en utbild-
ningsplan, i samråd 
med den nationella 
organisationen för 
dataskyddsfrågor 
(NOD) samt 
genomföra planen 

Dataskyddssamordnaren  HR, arbetsgruppen, 
informationssäkerhets-
samordnaren, 
säkerhetsgruppen 

Jan – Dec 2019 

6. Personuppgiftsincidenter - Informera/utbilda medarbetarna om vad en 
personuppgiftsincident är och hur man ska hantera det. 

Ta fram lokal rutin för 
hur utredningen ska 
gå till, vem som ska 
informeras om det 
inträffade. Hur doku-
mentation ska ske. 

Dataskyddssamordnaren  Informationssäkerhets-
samordnaren 

Jan – Dec 2019 
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BILAGA 6 

KONTROLL- TILLSYNS- OCH 

TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLANER 2019 

 

NAMN PÅ PLANEN DNR BESLUT 

DATUM 

Kontrollplan 2019–2021 - revision av lokal livsmedels-
kontroll samt samordning av lokal livsmedelskontroll 

281-6968-2018 181219 

Kontrollplan – primärproduktion livsmedel 2019-2021 281-6971-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - djurskydd 282-6969-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - obligatorisk salmonellakontroll av 
fjäderfä 

283-6959-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 – djurhälsa/smittskydd och 
beredskap för smittsamma djursjukdomar 

283-6963-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - semin, embryoverksamhet och 
avel 

283-6970-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - djurhälsopersonal, inkl. vårdhygien 284-6956-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - läkemedel på gård 284-6958-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - hästpass och passutfärdande 
föreningar 

284-6962-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - animaliska biprodukter; insamling, 
uppsamling, omlastning och transport av andra animaliska 
biprodukter än matavfall 

285-6961-2018 181219 

Kontrollplan – primärproduktion foder 2019-2021 285-6972-2018 181219 

Plan för tillsynsvägledning inom plan- och byggförordningen 404-504-2019 190123 

Tillsynsplan för Kulturmiljöfunktionen 430-2164-2018 180412 

Länsstyrelsen i Kronoberg läns plan för tillsyn och stöd inom 
Lagen om skydd mot olyckor.  

456-1558-2019 150202 

Tillsynsplan, Miljöbalken 2019   

Tillsynsvägledningsplan, Miljöbalken 2019-2021   

Plan för tillsyn enligt lagen om skydd mot flyghavre och 
växtskyddslagen 

605-6418-2018 181219 

Länsstyrelsens plan för tillsyn och vägledning gällande 
alkohollagen (AL) och tobakslagen (TL) 

 

705-511-2019 

 

190123 

 


