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Noteringar till tryckt version av detta dokument 

• Avsnittet om verksamhetens finansiering (s. 25) har uppdaterats 
efter tilläggsbeslut av länsledningen 17 februari 2020. 

• Till verksamhetsplanen finns 12 bilagor. Dessa finns digitalt att 
läsa på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland. 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Länsledningen inleder 

Västra Götaland står inför flera utmaningar och Länsstyrelsen har genom 
sitt uppdrag en unik möjlighet att bidra till att möta dem. Länsstyrelsens 
övergripande uppgift är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling, 
samordna aktörer och intressen samt att främja länets utveckling.  

Uppgifterna ska genomföras tillsammans med kommunerna, regionen, 
andra myndigheter och övriga intressenter i länet. 

Vi ska fortsätta att stärka vårt samarbete med Västra Götalandsregionen 
(VGR). VGR kommer att remittera och besluta en ny regional 
utvecklingsstrategi under 2020. Den ska sedan börja tillämpas av alla 
offentliga aktörer i länet. Vi kommer också fortsätta arbetet med att stärka 
samhällsplaneringen på den regionala nivån. 

Inför 2019 tog vi ett nytt grepp om Länsstyrelsens planeringsprocess med 
utgångspunkt i Agenda 2030. Det arbetet har fortsatt inför 2020 då vi tagit 
fram gemensamma delmål för Länsstyrelsen inom vart och ett av de 
strategiska målen. Dessa ska nu omsättas i aktiviteter som ska genomföras 
och följas upp. Parallellt utvecklar vi arbetet med omvärldsanalys och 
resultatuppföljning. 

Våra arbetssätt inom myndigheten – som går på tvären genom både 
sektorsområden och organisation – blir allt viktigare för att driva utveckling 
och för att fatta beslut baserade på helhetsbedömningar. Arbetet med de 
gemensamma delmålen är ett viktigt steg i att stärka helhetstänket och det 
tvärsektoriella arbetet.  
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Vi arbetar vidare med vår arbetsmiljö. Det innebär att alla ska vara 
inkluderade och respekterade. Det inkluderar även att våra arbetsplatser 
ska svara mot våra behov och vara utvecklande. Vår verksamhet ska, 
genom goda rutiner och processer, kännetecknas av balans mellan 
effektivitet, service och kvalitet. Vi fortsätter också arbetet med 
digitalisering och vår satsning på klarspråk som påbörjades 2019, för att 
ytterligare öka vår tillgänglighet för individ och samhälle. 

 

Anders Danielsson Lisbeth Schultze 

Landshövding         Länsöverdirektör 
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Vår verksamhet 

Vår verksamhet styrs till största del genom lagar och förordningar, men 
också genom uppdrag och mål som regeringen anger. 

På en övergripande nivå framgår Länsstyrelsens uppgifter i 
länsstyrelseinstruktionen (förordning 2017:868). Som regeringens 
företrädare i länet bedriver vi en bred och differentierad verksamhet, och vi 
styrs därmed av lagar och förordningar inom flera olika samhällsområden. 

Regeringens årliga styrning framgår av länsstyrelsernas regleringsbrev där 
våra uppdrag och återrapporteringskrav framgår. Regeringen kan också 
fatta beslut om särskilda uppdrag, så kallade regeringsuppdrag. Dessa är 
inte årsbundna och kan beslutas när som helst under året.  

Länsstyrelsen bedriver verksamhet inom bland annat följande områden: 

• de allmänna valen 
• livsmedelskontroll, djurskydd 

allmänna veterinära frågor  
• regional tillväxt 
• infrastrukturplanering 
• samhällsplanering och boende 
• energi och klimat 
• kulturmiljö 

• skydd mot olyckor, 
krisberedskap, civilt försvar 
och höjd beredskap 

• naturvård samt miljö- och 
hälsoskydd 

• lantbruk och landsbygd 
• fiske 
• folkhälsa 
• jämställdhet, och 
• integration 
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Vår organisation 

Vi har för 2020 uppdaterat Länsstyrelsens organisationsschema. Det 
medför i praktiken ingen förändring utan förtydligar insynsrådets roll 
samt stödverksamheternas styrande och stödjande roll. 

Det medborgerliga inflytandet och den demokratiska insynen på 
Länsstyrelsen förstärker vi genom att särskilja insynsrådets roll från andra 
granskande funktioner. 

Avdelningen för verksamhetsstöd och IT-avdelningen förflyttas från linjen 
och kärnverksamheten. Med det vill vi förtydliga att avdelningen för 
verksamhetsstöd har rollen att förmedla, föreslå och genomföra 
länsledningens styrning samt rollen att stödja kärnverksamheten i våra 
administrativa processer. 

Även förflyttningen av IT-avdelningen i organisationsschemat förstärker 
avdelningens styrande och stödjande roll till vår egen och övriga 
länsstyrelsers verksamheter. 
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Länsstyrelsernas IT-verksamhet 

Länsstyrelsernas IT-verksamhet bedrivs sedan 2009 som 
avgiftsfinansierad resurssamverkan, med Länsstyrelsen i Västra Götaland 
som värdlän.  

Länsstyrelsen ansvarar därmed för länsstyrelsernas IT-försörjning i sin 
helhet, exempelvis avseende: 

• drift och support av IT 
• teknisk förvaltning av befintliga IT-lösningar 
• utveckling av nya IT-lösningar 
• stöd för transformation av länsstyrelserna, inom 

verksamhetsutveckling, innovation samt digitalisering 

I egenskap av värdlän är Länsstyrelsen också arbetsgivare för IT-personal, 
avtalspart gentemot IT-leverantörer samt ägare för alla interna IT-tillgångar 
på länsstyrelserna. 

Inom IT-verksamhetens åtaganden är följande styrperspektiv alltid 
närvarande: 

• Ständig förbättring 
• Effektivisering 

Verksamhetsåret 2020 kommer i huvudsak att präglas av: 

• Säkerställa införande av programmet för kontinuitet och resiliens 
(PKR) 

• Stödja genomförandet av länsstyrelsernas nationella digitala 
strategi 

• Utveckling och införande av ny finansieringsmodell för IT-
verksamheten 

• Profilera oss och utveckla vårt varumärke för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare 
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Ledningsinitierad verksamhetsutveckling 
Länsstyrelsen står inför flera stora utmaningar. För att vi ska kunna möta 
dessa utmaningar och klara av vårt uppdrag i en föränderlig värld krävs en 
verksamhet som är beredd att utveckla och pröva nya arbetssätt för att 
förbättra servicen och bli mer effektiv. 

Under 2019 har ett arbete med ledningsinitierad verksamhetsutveckling 
påbörjats och detta arbete fortsätter 2020. Länsledningen har det yttersta 
ansvaret för myndighetens verksamhetsutveckling och har bland annat 
genom vision, verksamhetsidé och mål pekat ut vart vi ska och vilken typ av 
myndighet Länsstyrelsen ska vara.  

Verksamhetsutveckling på Länsstyrelsen i Västra Götaland måste ske på alla 
nivåer inom myndigheten och kräver därför alla avdelningars aktiva 
medverkan för att vår samlade verksamhet ska bli så bra som möjligt. För 
en välfungerande verksamhetsutveckling krävs både en struktur som 
stödjer vårt arbete och en plan som ger oss en ram som vi kan förhålla oss 
till.  
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Vision  

Vår vision – för det hållbara samhället – uttrycker det som Länsstyrelsen 
arbetar för och vad meningen med all vår verksamhet är.  

 

Länsstyrelsen har kompletterat visionen med en verksamhetsidé som 
beskriver myndighetens uppgift och med en definition av vad hållbar 
utveckling i Västra Götaland betyder för oss.  

Verksamhetsidé 

Vi driver utveckling för ett hållbart Västra Götaland 

Länsstyrelsens verksamhetsidé beskriver vad vår uppgift är, hur vi tar oss an 
uppgiften och vilka verktyg vi har att använda oss av. 

Verksamhetsidén är inget mål i sig utan anger verksamhetens riktning mot 
visionen och våra mål (se strategiska mål s. 13).  

  



11 
 

Hållbar utveckling i Västra Götaland 

Länsstyrelsen vill integrera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling i både planering, genomförande och uppföljning.   

Ett steg i den riktningen är att definiera vad hållbar utveckling i Västra 
Götaland betyder för oss. Det gör vi genom att beskriva hur vi ser på 
förhållandet och samspelet mellan social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet utifrån en indelning i villkor – medel – mål.  

 

Miljömässig hållbarhet 
Genom att se miljömässig hållbarhet som ett ramvillkor vill vi förstärka 
vikten av att alla Länsstyrelsens verksamheter tar hänsyn till 
generationsmålet.  

Riksdagens definition av generationsmålet: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

Ekonomisk hållbarhet 
Den ekonomiska hållbarheten är medlet som skapar förutsättningar för en 
hållbar utveckling i Västra Götaland.  



12 
 

Social hållbarhet 
Genom att vi sätter människan i centrum för vår verksamhet är social 
hållbarhet målet för att på sikt nå en hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Kopplat till vår definition av hållbar utveckling i Västra Götaland har 
Länsstyrelsen också identifierat de största utmaningarna som vi ser att 
länet står inför som motverkar en hållbar utveckling.  

Länets utmaningar 
Länsstyrelsen har identifierat åtta utmaningar i Västra Götaland. 

• Klimatförändringar 

• Försvagade ekosystem och förlust av biologisk mångfald 

• Hälsorisker 

• För stor resursförbrukning 

• Landsbygder som förlorar service och invånare 

• Ökande ojämlikhet och skillnader i livsvillkor 

• Bostadsbrist 

• Förhöjda risker för kris och krig 
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Länsstyrelsens mål 

Länsstyrelsen verksamhetsplanering utgår ifrån fem strategiska mål. De är 
formulerade för att spegla ett regionalt och nationellt såväl som globalt 
perspektiv på Länsstyrelsens verksamhet och uppdrag.  

Regionalt ska de strategiska målen möta länets utmaningar och nationellt 
ska de, på en övergripande nivå, svara mot nationella mål. Med ett 
regionalt genomslag, med bäring på nationella mål, ska vi stödja de globala 
målen för en hållbar utveckling. Precis som de globala målen är våra 
strategiska mål odelbara och de ställer höga krav på vår förmåga att väga in 
alla perspektiv av hållbar utveckling i våra beslut, åtgärder och insatser. 
Varje strategiskt mål har en processansvarig som bland annat ska driva och 
utveckla arbets- och samverkansformer på Länsstyrelsen. Kopplat till var 
och ett av de strategiska målen finns delmål som konkretiserar 
Länsstyrelsens arbete.  

Länsstyrelsens fem strategiska mål: 

• Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland 
• Ett hållbart samhällsbyggande 
• Ett robust och motståndskraftigt län 
• Hela länet har kraft att verka och utvecklas 
• Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet 
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Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland 

Gemensamma delmål – 
för ett jämlikt och jämställt Västra Götaland 
Vi arbetar för att åstadkomma trygga och inkluderande livsmiljöer 
för alla invånare 
Vi arbetar för ökad tillit mellan grupper och jämlik delaktighet i 
länets utveckling 
Vi beaktar jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven vid hantering 
av ekonomiska stöd 
Vi är föregångare för lika rättigheter 

 

Målet om ett jämlikt och jämställt Västra Götaland handlar om: 

• Lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla 

• Lika möjligheter till demokratiskt 
deltagande och inflytande 

• Lika förutsättningar för god och 
jämlik hälsa 

• Hälsosamma livs- och 
levnadsvanor 

• En god bostadsförsörjning 
• Minskad segregation, jämlika 

uppväxt- och levnadsvillkor och 
goda livschanser 

• Invånarna i Västra Götaland lever 
under likvärdiga levnadsvillkor 

 

 

  

Processansvarig: Avdelningschef Vattenavdelningen 
Biträdande processansvarig: HR-chef 
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Ett hållbart samhällsbyggande 

 
 

Gemensamma delmål – 
för ett hållbart samhällsbyggande 
Vi arbetar för att ställa om till en hållbar regional planering 
Vi utvecklar och förmedlar en gemensam lägesbild för ett hållbart 
samhällsbyggande 
Vi har relevanta och tillförlitliga planeringsunderlag för mark och 
vattenanvändning 

 

Målet om ett hållbart samhällsbyggande handlar om: 

• Planering för hållbar 
samhällsutveckling 

• Hållbara transporter och god 
nåbarhet 

• Hållbar vatten- och 
energiförsörjning 

• Hållbar infrastruktur 
• Grön infrastruktur 
• Tillit till demokratiska processer

 

  

Processansvarig: Avdelningschef Naturavdelningen 
Biträdande processansvarig: Budget- och controllerchef 
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Ett robust och motståndskraftigt län 

Gemensamma delmål – 
För ett robust och motståndskraftigt län 
Vi skapar tillsammans med länets aktörer en god förmåga till ledning och 
samordning under kris och höjd beredskap 
Vi arbetar för god tillit till myndigheterna i länet 
Vi motverkar brottsligheten i länet genom tillsyn, kontroll och 
samverkan 
Vi arbetar för ett klimatanpassat Västra Götaland 

 
Målet om ett robust och motståndskraftigt län handlar om: 

• Ett starkt försvar 
• Upprätthålla demokrati, 

rättsstatens funktioner samt 
invånarnas tillit, trygghet och 
säkerhet 

• Säker försörjning och skydd av 
samhällsviktiga funktioner 

• Låg brottslighet 
• Klimatanpassning 

 

 

 

  

Processansvarig: Avdelningschef Samhällsavdelningen 
Biträdande processansvarig: Avdelningschef verksamhetsstöd 
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Hela länet har kraft att verka och utvecklas 

 

Gemensamma delmål – 
för att hela länet ska ha kraft att verka och utvecklas 
Vi underlättar en hållbar rörlighet för människor och varor i hela länet 
Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen bibehålls och utvecklas 
hållbart 
Vi arbetar för att landsbygden ska ha en god tillgänglighet till offentlig 
och kommersiell service, både fysiskt och digitalt 

 

Målet om att hela länet har kraft att verka och utvecklas handlar om: 

• Levande stads- och 
landsbygder 

• God tillgänglighet 
• Ett starkt näringsliv 
• Innovation och utveckling 

• Hållbar livsmedelsproduktion 
• Fungerande ekosystemtjänster 
• Länets olikheter är motorn för 

länets utveckling

 

 

  

Processansvarig: Avdelningschef Landsbygdsavdelningen 
Biträdande processansvarig: Kanslichef 
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Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god 
miljökvalitet 

 

Gemensamma delmål – 
för ett län med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet 
Vi arbetar för att hejda förlusten av biologisk mångfald 
Vi bidrar till att minska klimatpåverkan i Västra Götaland 

 

Målet om ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god 
miljökvalitet handlar om: 

• Minskad klimatpåverkan och 
ren luft 

• Hållbar användning av 
vattenmiljöer 

• Hållbart brukande av skog och 
odlingslandskap 

• God boendemiljö och hållbar 
konsumtion

 

Processansvarig: Avdelningschef Miljöskyddsavdelningen 
Biträdande processansvarig: Avdelningschef IT-avdelningen 
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Länsstyrelsens risker 

Länsstyrelsens risker är gemensamma och riktar sig till samtliga 
avdelningar. Syftet med riskarbetet är att stärka myndighetens interna 
miljö. 

Genom att stärka vår interna miljö ska vi undvika och motverka 
förhållanden som kan försvåra eller hindra vår förmåga att nå våra mål 
samt utföra våra uppgifter och uppdrag. Intern miljö handlar om 
förhållanden i organisationen som kan påverka måluppfyllnaden för våra 
mål och hur väl vi kan utföra våra uppgifter och uppdrag. Det handlar 
exempelvis om organisationsstruktur och arbetsordning, rutiner och 
processer, kultur och arbetsmiljö, ekonomi och säkerhet.  

Länsstyrelsens identifierade risker 2020, med ett riskvärde på nio eller 
högre, är: 

Risk för en kultur med beteenden som försämrar våra relationer och som 
kan leda till kränkande särbehandling. 

Risk för brister i informationssäkerheten, vilket kan leda till minskat 
förtroende från allmänheten och andra myndigheter. 

Risk för att Länsstyrelsens lokallösningar inte möter våra framtida behov. 

Risk för att arbetssätt, kommunikation, handläggningsrutiner samt 
oenhetlig rättstillämpning leder till bristande helhetsbedömningar med 
påverkan på individ och samhälle. 

Risk för en arbetssituation som kan leda till ohälsa, lägre måluppfyllnad 
samt begränsad förändrings- och utvecklingskraft. 
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Risk för en kultur med beteenden som försämrar våra 
relationer och som kan leda till kränkande särbehandling 

För att vi ska klara av att utföra våra uppdrag med goda resultat och öka 
måluppfyllelsen för våra mål är det avgörande att Länsstyrelsens 
medarbetare och chefer mår bra och trivs på Länsstyrelsen. En viktig 
förutsättning för att åstadkomma det är att skapa en kultur där alla känner 
sig inkluderade och respekterade. Därför behöver vi fortsätta arbetet som 
vi påbörjat med att utveckla och förstärka våra relationer i linje med vår 
värdegrund samt öka kompetensen om vad kränkande särbehandling, 
mobbning och trakasserier är och hur vi, tillsammans, kan öka 
inkluderingen och minska risken för att någon upplever sig vara illa 
behandlad. 

Vi bedömer att riskvärdet är 12. Det beror dels på tidigare mätningar som 
visat på förekomst av upplevd kränkande särbehandling och dels på att 
Länsstyrelsen ser allvarligt på konsekvenserna av en sådan kultur, både för 
den enskilde och för organisationen i stort. 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
3 4 12 

 

Aktivitet beslutad av länsledningen för 2020: 

• Chef och medarbetare ska genomföra övningar ur ”verktygslåda – 
att arbeta med likabehandling och normkritik” (Ansvarig: alla) 
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Risk för brister i informationssäkerheten, vilket kan leda 
till minskat förtroende från allmänheten och andra 
myndigheter 

Information är i grunden ett medel för att förmedla kunskap. I takt med de 
tekniska framstegen är möjligheterna att ta del av och att sprida 
information mycket större idag än tidigare. Länsstyrelsen behandlar en stor 
mängd information som är avgörande för att kunna bedriva verksamheten. 
Informationen är också viktig och värdefull både för organisationer, företag 
och enskilda medborgare.  Vi ska till exempel värna om individers integritet 
när vi hanterar deras personuppgifter. Länsstyrelsen behöver upprätthålla 
en god och behovsanpassad informationssäkerhet för all information vi 
behandlar, oavsett form, mängd och innehåll. Informationssäkerheten ska 
leva upp till de krav som verksamheten och regelverk ställer på 
tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. Brister i 
informationssäkerheten kan försämra möjligheten att nå verksamhetens 
mål och kan innebära minskat förtroende från allmänheten och andra, 
vilket både kan försvåra och försämra vår verksamhet.  

Vi bedömer att riskvärdet är 12. En orsak till det är att det blivit allt 
vanligare med digitala angrepp mot myndigheter och andra organisationer, 
vilket motiverar ett intensifierat arbete med informationssäkerheten. 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
3 4 12 

Aktiviteter beslutade av länsledningen för 2020: 

• Införande av användarriktlinjer för Informationssäkerhet, 
framtagna av NOD, (Ansvarig: Samhällsavd., Deltagande: alla) 

• Införande av tekniska stöd för styrning av mobiler och stärkt 
autentisering vid inloggning till IT-miljön (Ansvarig: IT-avd., 
Deltagande: alla) 

• Fortsätta etableringen av ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (Ansvarig: Samhällsavd.) 

• Informationsklassa de mest kritiska informationstillgångarna där 
vi är objektsägare (Ansvarig: alla)  
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Risk för att Länsstyrelsens lokallösningar inte möter våra 
framtida behov 

För att vi ska kunna utföra våra uppgifter och uppdrag på bästa sätt är det 
viktigt att våra lokaler är ändamålsenligt utformade och möjliga att anpassa 
efter nya arbetssätt och krav på digital och teknisk säkerhet. 

Vi ser inte att våra lokallösningar möter dessa framtida behov. De fysiska 
lokalerna utgör därmed en risk för vår förmåga att utföra vår verksamhet 
på bästa sätt. 

Våra arbetssätt ställer bland annat krav på bra digitala lösningar, gott om 
mötesplatser samtidigt som det ska finnas möjlighet till arbetsro. I 
framtiden kommer det sannolikt finnas andra behov och det är därför 
viktigt att lokalerna möter kravet på flexibilitet. 

Vi bedömer att riskvärdet är nio. Vårt lokalprogram och vår 
lokalförsörjningsstrategi utgör grunden i både det främjande och 
förebyggande arbetet med våra lokaler.  

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
3 3 9 

 

Aktivitet beslutad av länsledningen för 2020: 

• Ta fram en förvaltningsplan per kontor om servicenivåer och 
andra behov (Ansvarig: Verksamhetsstöd, Deltagande: alla) 

• Ta fram en genomförandeplan för lokalprogrammet (Ansvarig: 
Verksamhetsstöd, Deltagande: alla) 
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Risk för att arbetssätt, kommunikation, 
handläggningsrutiner samt oenhetlig rättstillämpning 
leder till bristande helhetsbedömningar med påverkan på 
individ och samhälle 

Länsstyrelsen ska, efter bästa förmåga och utifrån förutsättningarna, göra 
helhetsbedömningar och avvägningar som är till nytta för individ och 
samhälle och som stödjer en hållbar utveckling. 

Förändrade krav och förutsättningar i vår omvärld ställer krav på att vi 
utvecklar och anpassar våra arbetssätt, våra forum och kanaler för 
kommunikation samt standardiserade handläggningsrutiner. Det är ett 
arbete som vi i stora delar behöver göra tillsammans för att skapa samsyn 
och förståelse. Samsyn, förståelse och standardisering är också viktig för att 
upprätthålla en enhetlig rättstillämpning. 

Vi bedömer att riskvärdet är nio. I återkopplingen från de vi är till för är det 
inte ovanligt att våra helhetsbedömningar upplevs som bristande. I 
förlängningen kan det få konsekvenser för både resultatet av verksamhet, 
såväl som för vårt förtroende. 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
3 3 9 

 

Aktivitet beslutad av länsledningen för 2020: 

• Ta fram en plan för Länsstyrelsens fortsatta utvecklingsarbete 
(Ansvarig: Verksamhetsstöd, Deltagande: alla) 

• Kommunikationssatsning, Klarspråk (Ansvarig: Verksamhetsstöd, 
Deltagande: alla) 

• Informationssatsning till chefer om intern styrning och kontroll, 
med fokus på förståelse, struktur, uppföljning och dokumentation 
(Ansvarig: Verksamhetsstöd, Deltagande: alla) 

• Ta fram informationsmaterial, filmer och genomföra 
informationsinsatser om rättssäkerhet, legalitet och ansvaret som 
statsanställd (Ansvarig: Samhällsavd., Deltagande: alla) 
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• Ta fram riktlinje och rutiner för den interna rättsliga styrningen på 
Länsstyrelsen (Ansvarig: Samhällsavd.) 

 

Risk för en arbetssituation som kan leda till ohälsa, lägre 
måluppfyllnad samt begränsad förändrings- och 
utvecklingskraft. 

För att Länsstyrelsen ska kunna leverera goda resultat och vara en attraktiv 
arbetsgivare behöver vi ge förutsättningar för både chefer och 
medarbetare att göra ett bra jobb. 

Vi ska förebygga ohälsa genom att fortsätta utveckla ledarskap och 
medarbetarskap, vilka båda bidrar till ett hållbart arbetsliv. Det finns flera 
faktorer som kan leda till en sämre arbetssituation. En är att det finns 
brister i förståelsen av roller, uppgifter och hur det hänger ihop med 
Länsstyrelsens målhierarki. Genom att skapa förståelse möjliggörs bättre 
delaktighet, engagemang, ansvarstagande och prioriteringar. En annan 
faktor som kan leda till en sämre arbetssituation är brist på tillit mellan 
medarbetare och chef och mellan kollegor. Vi behöver kontinuerligt vårda 
våra relationer för att vi ska må och prestera bra. 

Begriplighet, tillit och relationer byggs framför allt genom god dialog, vilken 
i sin tur främjar en god arbetsmiljö, kreativitet samt förändrings- och 
utvecklingskraft. 

Vi bedömer att riskvärdet är nio. Mätningar visar att medarbetare 
fortfarande blir sjuka av arbetet och vi behöver kraftsamla för arbetsvillkor 
som främjar en god arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat. 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
3 3 9 

 

Aktivitet beslutad av länsledningen för 2020: 

• Chef och medarbetare fortsätter med och utvecklar de 
regelbundna dialog och avstämningssamtalen (Ansvarig: Alla)  
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Verksamhetens finansiering 
 

Länsstyrelsens finansiering består av anslagsmedel, bidrag och avgifter 
inklusive resurssamverkan.  

Avdelningschefen är ansvarig för samtliga ekonomiska medel som 
avdelningen förfogar över, samt för att samtliga tillgängliga medel är 
budgeterade i LISA. För förvaltningsanslaget beslutar länsledningen om 
budgetramar till respektive avdelning och till specifika gemensamma 
budgetansvar. 

Förvaltningsanslag 
Budgetramarna avseende förvaltningsanslaget (01 05001 ap.12) baseras på 
beslutat regleringsbrev för budgetår 2020 avseende länsstyrelserna. 
Ramarna kan komma att förändras till följd av ändrings-/tilläggsbeslut eller 
andra händelser under året. De budgetramar som presenteras nedan 
baseras på löneläge per 1 oktober 2019 och förväntad lönerevisionsnivå per 
1 oktober 2020 samt på kända uppdrag för respektive avdelning.  

Avdelning Budgetram  
anslag (tkr)  

2020 
Länsledning inklusive kansli 14 500 

Landsbygdsavdelningen 89 500 

Miljöskyddsavdelningen 32 800 

Tvärgrupp Miljömål 4 300 

Naturavdelningen 27 700 

Samhällsavdelningen 99 600 

Vattenavdelningen 26 000 

Avdelningen för verksamhetsstöd 58 700 

Gemensamma kostnader och intäkter inklusive OH 47 025 

Medel för särskilda ändamål 13 749 

Total budgetram 2020 avseende anslagsmedel 413 875 
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Externa bidrag och avgifter 
Utöver förvaltningsanslaget finansieras Länsstyrelsens verksamhet av 
externa bidrag, via andra myndigheters anslag, och av avgifter som 
myndigheten tar ut för viss del av verksamheten. 

För 2020 bedöms de externa bidragen uppgå till cirka 450 mnkr. Beslut om 
storleken på tilldelade bidrag sker vid olika tidpunkter under året och kan 
därför inte med säkerhet fastställas vid ingången av 2020. 

Intäkterna för avgiftsfinansierad verksamhet bedöms uppgå till cirka 350 
mnkr för 2020. Den enskilt största verksamheten som finanserias via 
avgifter är länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. 
Avgiftsfinansieringen av IT-avdelningen bedöms uppgå till cirka 320 mnkr. 
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Nyckeltal 
 

Område Nyckeltal Målvärde Intervall 

Ekonomi Förvaltningsanslag, 
förbrukning 100% 

<96%, >103% 
97-98%,  
102-103% 
99–101% 

Verksamhet Beslutstakt 100% 
<95% 
95–99% 
≥100 

Verksamhet Handläggnings-
tidsmål 90% inom mål 

<75% 
≥75%, <90% 
≥90 

Verksamhet 
Registreringstid (från 
ankomst till 
registrering) 

≤3 arbetsdagar 
≥10 dagar 
4–9 dagar 
≤3 dagar 

Medarbetare Sjukfrånvaro Lägre än fg. år - 

Medarbetare 
Antal 
arbetsrelaterade 
sjukskrivningar 

0 st. - 

Verksamhet/
medarbetare Imageundersökning 75% 

<64% 
64–74%  
≥75% 
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Uppföljning på Länsstyrelsen 2020 

Länsstyrelsen följer upp verksamheten på många olika sätt och på flera 
olika nivåer i organisationen. Den uppföljning som helt eller delvis utgår 
från myndighetens verksamhetsplan är gemensam och obligatorisk för 
Länsstyrelsens avdelningar. Den gemensamma uppföljningen beskrivs 
kortfattat nedan. 

Tertialrapportering 
Länsstyrelsens tertialrapportering sker på myndighets- och avdelningsnivå. 
Rapporteringen ska genomföras med fokus på länsledningens styrning till 
avdelningarna avseende: 

• Strategiska mål: Processansvariga rapporterar effektorienterad 
information1 och bedömer måluppfyllelsen för aktuellt mål. 

• Gemensamma delmål: Processansvariga och avdelningar 
bedömer och rapporterar måluppfyllelse 

• Riskanalys: avdelningen rapporterar analyserar och bedömer 
riskvärdet för respektive risk 

• Uppdrag: avvikelserapportering av uppdrag i förhållande till plan 
• Ekonomisk analys och prognos: analys och prognos av 

Länsstyrelsens samlade ekonomi samt uppföljning av 
Länsstyrelsens investeringsplan. 

• Uppföljning och analys av verksamhetsdata 
 

 
1 Med effektorienterad information avses redovisning och en kvalitativ eller 
kvantitativ analys av vad som inträffat på ett visst område, exempelvis klimat eller 
jämställdhet. Det inträffade behöver nödvändigtvis inte ha ett direkt samband med 
Länsstyrelsens egna insatser på området. 
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Obligatoriska 
rapporteringsmoment 

Process-
ansvarig 

Avdelnings-
nivå 

Fokus i 
tertial 

Strategiska mål (myndighetsnivå) X  2, 3 
Gemensamma delmål X X 2, 3 
Risker och gemensamma 
aktiviteter  X 1,2 

Uppdrag, avvikelserapportering  X 1 
Ekonomisk analys och prognos  X 1 
Medarbetardata, analys  X 1 
Analys av verksamhetsdata  X 1 
Internrevisionens utestående 
rekommendationer  X 1,2 

 

Löpande uppföljning i LISA Verksamhetsstyrning 
Systemstödet LISA Verksamhetsstyrning ska vara en integrerad del i 
planering och uppföljning av avdelningarnas verksamhet. Förhoppningen är 
att systemstödet för både planering och uppföljning ska innebära att 
resultatet av vårt arbete blir ännu bättre. Arbetssättet ska vara dynamiskt, 
vilket innebär att vi löpande kan följa upp och bedöma vårt arbete mot de 
mål, uppdrag, risker och aktiviteter vi planerat för. 

Uppföljning och bedömningar på en övergripande nivå förutsätter att varje 
avdelning, enhet och funktion följt upp sin egen verksamhet. 

Externa prognoser 
Avdelningarna ska aktivt delta i arbetet med att se till att de prognoser som 
myndigheten lämnar är realistiska och vilar på saklig grund. Länsstyrelsen 
lämnar följande prognoser vid ett eller flera tillfällen per år: 

• Prognos avseende förvaltningsanslaget (01 05001 ap.12) i 
statsredovisningssystemet Hermes 
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• Prognos avseende anslag för regionala tillväxtåtgärder (19 01001 
ap.12) i statsredovisningssystemet Hermes  

• Utökad prognos avseende samtlig finansiering till 
regeringskansliet 

• Prognos avseende dispositionsrätter som disponeras av 
Länsstyrelsen i Örebro 

• Prognoser i budgetunderlaget avseende finansiering via anslag, 
bidrag samt avgifter, investeringsplan (låneram), inkomsttitlar 
samt bemyndiganden inom regionala tillväxtåtgärder. 

 

Omvärldsbevakning 
Sedan 2019 arbetar vi på ett strukturerat sätt med omvärldsbevakning på 
Länsstyrelsen. Syftet är att skapa en gemensam övergripande bild av länets 
tillstånd och utveckling. Avdelningarna rapporterar månatligen enligt 
fastställd form och beskrivning. Kansliet sammanställer och bearbetar 
materialet och redovisar för Länsstyrelsens ledningsgrupp. 

Årsredovisning 
Årsredovisningen innehåller en resultatredovisning och en finansiell 
redovisning. Den är Länsstyrelsens samlade rapportering till regeringen 
utifrån länsstyrelseinstruktionen, länsstyrelsernas regleringsbrev samt övrig 
rapportering som överenskommits med finansdepartementet. 
Bestämmelser kring årsredovisningens finns i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

Avdelningarnas bedömning av intern styrning och 
kontroll 
Ett av underlagen för landshövdingens bedömning i årsredovisningen av om 
den interna styrningen och kontrollen varit betryggande under 
verksamhetsåret, är avdelningarnas bedömning. Avdelningarnas 
bedömning ska göras i anvisat dokument och det sker vanligtvis i december 
månad. Avdelningarna ansvarar för att deras interna arbete med intern 
styrning och kontroll dokumenteras. Bestämmelser kring intern styrning 
och kontroll finns i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
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