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Länsledningen har ordet
Ett spännande år ligger framför oss. Vi ser fram emot att styra 
verksamheten mot visionen:

Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag
växer tillsammans.

Visionen är vår ledstjärna i arbetet för att Kronobergs län ska vara ett 
attraktivt län där människor vill leva, bo och verka. Den bygger på vår 
övertygelse att god samverkan bidrar till en positiv utveckling för hela 
länet. Tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta för att kronobergarna 
blir fler, att företag etablerar sig och att arbetstillfällen skapas i ett håll-
bart Kronoberg.

Vi är viktiga för länets utveckling
Länsstyrelsens breda uppdrag är av stor betydelse för länets utveckling. 
Det sträcker sig från naturvård till telefonister, från ärendehandläggning 
och tillsyn till främjande och kunskapsspridning. Länsstyrelsen är också 
en viktig länk mellan människor, företag och kommuner i länet å ena 
sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi 
verkställer de beslut som regering och riksdag har fattat. Vi ska 
kombinera arbetet för tillväxt och utveckling med ett strategiskt och 
långsiktigt förhållningssätt till hållbar utveckling. Därför arbetar vi med 
Agenda 2030 som grund.

Så här arbetar vi för länets utveckling
Genom att fungera både kontrollerande och främjande kan prövnings- 
och tillsynsverksamhet bidra till att goda förutsättningar skapas för 
länets näringsliv. Handläggning ska ske så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Länsstyrelsen 
ska ha låga ärendebalanser, vilket bidrar till korta handläggningstider 
och frigör tid till annat viktigt arbete. Kommunikationen ska vara 
strukturerad och lättförståelig. Medborgare ska informeras om vilka 
regler som gäller så att det blir ”lätt att göra rätt”.

Vi är viktiga för varandra
På Länsstyrelsen är vi varandras arbetsmiljö. Vi ska arbeta tillsammans 
för att skapa hållbarhet, förebygga ohälsa och lägga grunden både till 
arbetsglädje och goda arbetsresultat.

Maria Arnholm och Malin Almqvist
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Syfte
Länsstyrelsens övergripande verksamhetsplan beskriver hur våra 
uppdrag ska genomföras och vad som är prioriterat just det här året. 
Detaljerad aktivitetsplanering läggs in i LISA av avdelningar och 
enheter.

Våra uppdrag
Uppdragen inom Länsstyrelsens sakområden kommer från reglerings-
brev, länsstyrelseinstruktionen och lagstiftning men också som riktade 
regeringsuppdrag. 

Vår vision
Visionen med positiv framtidsbild, byggstenar och mission finns 
beskriven på intranätet.

Byggstenarna tar oss mot visionen
Med hjälp av de fem byggstenarna nedan kommer ledningsgruppen att ta 
fram långsiktiga strategiska mål under året. De ska ligga till grund för 
verksamhetsplanering 2023. Under året ska visionen och kopplingen till 
vår verksamhet bli känd i organisationen.

Tillväxt och attraktivitet    

Miljö och klimat

Levande landsbygd   

Trygghet och hälsa   

Service och rättssäkerhet   

Bilden visar de fem byggstenarna och vilka av Agenda 2030 globala 
målen de bidrar till.
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Prioriterade insatser 2022
Nedan presenteras några av årets viktiga insatser.

Valår 2022
År 2022 är ett viktigt år för demokratin. Det är valår. Länssty-
relsen är regional valmyndighet och ansvarar för att planera 
och genomföra allmänna val. Det innebär bland annat att vi 

ansvarar för räkning av länets röster. Arbetet är beroende av insatser från 
medarbetare från alla avdelningar och kommer att ta en del resurser i 
anspråk under några intensiva veckor i slutet av september. 

Läget i Ukraina, covid-19, och andra kriser
Vi vet ännu inte hur kriget i Ukraina kommer att påverka oss 
2022. I nuläget har Länsstyrelsen åter gått upp i stabsläge och 
flera medarbetare ska involveras i arbetet. Det verkar dock 

som om pandemins effekter minskar. Vi måste alltid vara beredda att 
prioritera om. Detsamma gäller för andra kriser som kan uppkomma. 
Vårt geografiska områdesansvar kan innebära omprioriteringar för hela 
Länsstyrelsen.

Samverkan och tvärsektoriellt arbete
En av Länsstyrelsens paradgrenar är att samverka, både internt och 
externt. Det framgår också av vår mission, att vi bidrar till utveckling 
genom att vara drivande, samverka och hantera målkonflikter. Läns-
styrelsens uppdrag omfattar ibland flera verksamheter. Då är samverkan 
en nyckel. Vi behöver ta hjälp av och hjälpa varandra för att skapa en 
helhet. 

Agenda 2030
Länsstyrelsens breda verksamhet bidrar till hållbar utveckling 
och de 17 målen enligt Agenda 2030. Genom vårt arbete är vi 
en del i ett stort globalt samarbete för en bättre värld. De 
globala målen är odelbara och inget mål ska sättas före något 

annat. Genom ett samlat arbetssätt kan vi i ännu högre grad än idag bidra 
till att uppfylla dem. 

När vi utvecklar vårt tvärsektoriella arbete ökar vår förmåga att arbeta 
med ett helhetsperspektiv. Vi stärker då förtroendet för Länsstyrelsen 
som en regional aktör i Agenda 2030-arbetet och förbättrar den regionala 
samverkan. Därför är samverkan med andra organisationer en viktig del 
av arbetet. Utmaningarna är globala men lösningarna ofta lokala. 
Länsstyrelsen arbetar på regional nivå.
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Sektorsövergripande perspektiv 
I 5 § länsstyrelseinstruktionen beskrivs att Länsstyrelsen ska 
integrera jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och verka 
för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsvariationer. Vi ska också integrera de mänskliga 

rättigheterna, verka för att uppnå de nationella folkhälsomålen, förenkla 
för företag, arbeta med klimatanpassning och behovet av bostäder. I 
LISA kan vi tydliggöra hur vi arbetar med de frågorna. 

Miljöledning – fossilfri länsstyrelse
Miljöledningsarbetet 
omfattar alla på Läns-
styrelsen och vi kan 

påverka hur vi gör i olika situationer. Vårt viktigaste mål inom miljöled-
ning är att vi ska bli en fossilbränslefri länsstyrelse till år 2025. De allra 
flesta aktiviteterna i vårt interna miljöledningsarbete handlar om det. 
Andra aktiviteter rör våra lokaler och upphandling. 

Fossilfri länsstyrelse 2025
Länsstyrelsen har som målsättning att vara fossilfri 2025, vilket bara 
några få länsstyrelser har. Detta ambitiösa mål ställer krav på bland 
annat hur vi reser. Tyvärr nådde vi inte målet 2021, därför måste vi 
accelerera 2022 för att nå målet att sänka utsläppen med 60% jämfört 
med 2019. Utvecklingen kommer att följas noga under året.

Informationssäkerhet och dataskydd
Informationssäkerhet handlar om att hindra information från 
att läcka ut, förvanskas eller förstöras. Rätt information ska 
finnas tillgänglig för rätt personer och i rätt tid. Informationen 

ska inte hamna i orätta händer och missbrukas. Dataskyddet är en del av 
informationssäkerheten. Dataskyddets fokus är att skydda den enskildes 
integritet. 

Varje medarbetare har ett ansvar att följa bestämmelserna om informa-
tionssäkerhet och dataskyddsförordningen. Verksamheterna behöver 
anpassa sina arbetssätt till lokala och nationella rutiner och riktlinjer för 
informationssäkerhet och dataskydd. Det tas fram nya kontinuerligt. 
Medarbetarna ska delta i nödvändiga utbildningar.
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Ekonomiska förutsättningar 

Finansiering och budget 
Länsstyrelsen har tre finansieringskällor; anslag, externa medel och 
avgiftsfinansiering. Anslag och externa medel har sin grund i stats-
budgeten. Förvaltningsanslaget erhålls i regleringsbrev genom beslut av 
regeringen. Ekonomiskt mål för anslagen är att verksamheten ska 
bedrivas inom ramen för tilldelad medel i regleringsbrev. För externa 
medel gäller att tilldelade medel ska användas inom den tid som 
tilldelningen medger och för beslutat ändamål. För avgifter är det 
ekonomiska målet att intäkterna ska motsvara nedlagda kostnader över 
tid

För att balansera skillnader mellan åren har Länsstyrelsen rätt att spara 
tre procent av på förvaltnings-anslaget till nästkommande år eller 
utnyttja en anslagskredit på tre procent.  Budgetering av tilldelade medel 
och uppföljning av de ekonomiska målen görs i LISA. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet, som också omfattar budgeten enligt bilaga 1 och kompetens-
utveckling enligt bilaga 2, har fattats av länsråd Malin Almqvist med 
verksamhetscontroller Malin Bendz-Hellgren som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också HR-chef Helén Jönsson och ekonomi-
chef Thomas Rademyr medverkat. 

Bilagor:

1. Budget 2022

2. Kompetensutveckling 2022
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Bilaga 1 - Budget 2022

Budget förvaltningsanslag

 LL Gem AUS MVA LBA SUA Summa

Tilldelning riktade medel 92 -3 970 92 1 478 -340 442 -2 206

Grundfinansiering 4 108 16 470 21 808 17 822 19 840 18 058 98 106

  
Tilldelad budget 2022 4 200 12 500 21 900 19 300 19 500 18 500 95 900

Finansiering förvaltningsanslag

Regleringsbrev 2022       93 266

Anslagssparande 2021 2 710

Summa       95 976
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Bilaga 2 Kompetensutveckling 2022

Planerade insatser

Arbetsmiljöutbildning – chefer och skyddsombud Höst 40 000 kr

Bemötande, Hot- och våldsutbildning Vår 30 000 kr

Halkkörning Höst 30 000 kr

Våld som arbetsgivarfråga – för chefer:

- Det svåra samtalet Feb 15 000 kr

- Uppföljande workshop Höst 10 000 kr

Medarbetardagar:

- Föreläsning Struktör Mars 30 000 kr

- Oplanerade insatser under året 50 000 kr

Ledningsgruppens utveckling 50 000 kr

Chefsmöten – oplanerade insatser under året 50 000 kr
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