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Landshövdingen har ordet 
Vi kan se tillbaka på år 2021 som ett händ-
elserikt år. Det visade sig bli ännu ett år som 
präglades av pandemin på olika sätt, men året 
har förstås också inneburit mycket annat. 

Länsstyrelsens arbete med att utföra sina 
uppdrag och nå resultat i länet påverkas av 
det som händer nationellt och i vår omvärld. 
En av de viktigaste frågorna är klimatföränd-
ringarna. Såväl minskade klimatgasutsläpp 
som anpassningar är nödvändiga. Under året 
har det geopolitiska läget skärpts väsentligt i 
vårt närområde – något som ytterligare aktua-
liserar civilförsvarets och totalförsvarets 
upprustning. Länsstyrelsens uppdrag kring 
landsbygdsutveckling, med beaktande av just 
klimat och beredskap, är angelägna och 
tydliggör myndighetens utmaningar med att 
ta med flera perspektiv vid avvägningar i sina 
beslut. 

Pandemin 
Uppföljningen av Länsstyrelsens verksamhet 
visar att pandemin har haft stor påverkan på 
personal och verksamhet. Personal har fått 
ställa om och den ordinarie tillsynen, som till 
exempel av natur- och vattenmiljöer, har 
påverkats mycket. Inledningsvis vill jag ändå 
nämna att inverkan på Länsstyrelsens 
verksamhet som helhet trots allt har varit 
mindre än man kunde befara. Med gemen-
samma ansträngningar och berömvärda 
insatser av vår personal har Länsstyrelsen 
ändå klarat att hålla igång verksamheten på 
ett bra sätt. Många omställningar från 
pandemins början har under detta år blivit 
invanda och nya rutiner som digitalt 
arbetssätt har blivit en sorts normaltillvaro. 
Förändringar och anpassningar utifrån det 
växlande smittläget har också blivit något vi 
vant oss vid, också i samhället i stort.  

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19 
har även 2021 arbetat med krisledning och 
samordning gentemot andra aktörer, inte 
minst genom F-samverkan. Inom staben har 
personer med olika kompetenser utifrån sina 
ämnesområden bidragit med bred kunskap 
och olika perspektiv och gjort analyser utifrån 
olika delar av samhället. Det har handlat om 

att ta fram statistik men även att se på 
pandemins konsekvenser utifrån olika 
perspektiv, till exempel inom mänskliga 
rättigheter.  

Länsstyrelsen har också haft uppdraget om 
tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. 
Arbetsgruppen med pandemitillsyn har 
arbetat tätt ihop med Länsstyrelsens stab och 
har bestått av ett stort antal medarbetare som 
tjänstgjort som tillsynshandläggare. 

Utöver samordning och tillsyn har 
Länsstyrelsen även rapportering kring covid-
19-läget som uppdrag. 

Krisberedskap 
Krisberedskapen har varit och är en viktig del 
i vårt arbete. Samarbetet i F-samverkan har 
fortsatt att fungera väl. Det är en styrka att ha 
redan fungerande nätverk för att hantera 
kriser och oönskade händelser. Beredskaps-
arbetet och Länsstyrelsens roll är fortsatt av 
stor betydelse inför framtiden, inte minst 
med tanke på ett oroligt omvärldsläge. 

Demokratin 100 år 
När både omvärlden och historien påminner 
oss om att vi inte får ta demokratin för given 
känns det extra viktigt att vi under året har 
uppmärksammat och firat demokratins 100-
årsjubileum i vårt land. Under 2021 har vi 

Helena Jonsson, Landshövding i Jönköpings län. 
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arbetat med utvärdering av demokrati- och 
rättighetsfrågor i det perspektivet och har på 
olika sätt lyft och värnat demokratins 
betydelse. Vi har också, i samverkan med 
andra aktörer, sjösatt Forum för social hållbarhet 
– en helt ny samverkansorganisation där 
bland annat dessa frågor och pandemins 
påverkan fått en plats för diskussion.  

Friluftslivets år 
År 2021 var Friluftslivets år, och tidpunkten 
för det blev mycket lämplig. Vi har sällan sett 
ett så stort intresse för natur och friluftsliv 
som under pandemin. Allt fler har hittat ut i 
naturen och friluftslivet har varit ett sätt att 
komma ut och träffas, att bryta isoleringen. 
Målet med projektet var att få fler människor 
att vara ute i naturen och våga prova frilufts-
liv. Tanken var också att öka kunskapen om 
naturens värde och vad man kan och får göra 
i naturen. Att inte störa och inte förstöra är 
grunden. 

Lokaler och arbetssätt 
I samband med pandemin har vi hittat bra 
former för att arbeta på distans. Vi har under 
året arbetat fram en riktlinje för flexibelt 
arbete, som innebär möjlighet att arbeta viss 
tid av sin arbetstid hemifrån om verksam-
heten tillåter. Det innebär att vi även behöver 
se över hur våra lokaler är utformade, så att 
vi säkerställer så goda förutsättningar som 

möjligt för det vi använder våra lokaler till. 
Under 2021 flyttade vi till tillfälliga lokaler 
eftersom länsstyrelsens ordinarie lokaler 
renoveras. När vi flyttar tillbaka i slutet av 
2022 kommer vi sitta i lokaler som är 
framtidssäkrade och anpassade till nya 
arbetssätt. 

Kungaparet besökte länet 
Vi var glada och stolta över att i oktober 
2021 få möjligheten att ta emot kungaparet 
på besök i länet. Syftet med besöket var att 
uppmärksamma insatser inom olika delar av 
samhället och att skapa sig en bild av hur 
länet på olika sätt har påverkats av pandemin. 
Jag som landshövding var värd och flera 
aktörer i regionen som vårdpersonal, 
studenter, företagare samt representanter från 
förenings- och kulturliv, flera kommuner, 
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen fick 
berätta om sina erfarenheter under 
pandemin. 

Slutligen 
När vi summerar året som gått vill jag ge en 
eloge till vår personal som hanterat uppdrag, 
händelser och utmaningar på ett professio-
nellt och förtroendeingivande sätt. Med den 
kompetensen kan vi se fram emot ett nytt 
händelserikt år där Länsstyrelsen fortsätter att 
spela en betydelsefull roll i samhället. 

 

 

 

 

Helena Jonsson  
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Om årsredovisningen 
Syftet med detta avsnitt är att informera om årsredovisningens upplägg och disposition samt att 
beskriva de huvudsakliga begrepp, mät- och värderingsmetoder som vi använder. 
Redovisningsprinciper avseende finansiella delar, tabeller och ärendestatistik redovisas under 
rubriken Tilläggsupplysningar och noter i avsnittet Finansiell redovisning. 

Årsredovisningens kapitelindelning 

Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd 
för att motsvara kraven i förordning 
(2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB). Den består av 
delarna: 

• Landshövdingen har ordet  

• Om årsredovisningen 

• Om Länsstyrelsen   

• Resultatredovisning  

• Finansiell redovisning 

• Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 

• Bilagor 

Avsnittet Om Länsstyrelsen beskriver 
länsstyrelsens övergripande uppgift, hur vi 
arbetar med den strategiska styrningen, 

verksamhets- och organisationsutveckling 
samt de länsstyrelsegemensamma stöd-
verksamheterna. Resultatredovisningen 
innehåller bland annat en myndighets-
övergripande redovisning och en redovisning 
per verksamhetsområde, som utgår från den 
länsstyrelsegemensamma verksamhets- och 
ärendestrukturen (VÄS). Den finansiella 
redovisningen innehåller resultaträkning, 
balansräkning, anslagsredovisningen samt 
tilläggsupplysningar och noter.  

Bilaga A-C beskriver vilka paragrafer i 
Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion, 
regleringsbrevsuppdrag och övriga uppdrag 
som ingår i resultatredovisningen samt var i 
årsredovisningen de redovisas. Bilaga D 
tydliggör vilka regleringsbrevsuppdrag som 
redovisas i särskild ordning. 

Om resultatredovisningen 

Redovisningen per verksamhetsområde 
inleds med en tabell med instruktions-
uppgifter, regleringsbrevsuppdrag eller andra 
återrapporteringsgrunder som redovisas i 
avsnittet. Därefter följer en redogörelse för 
verksamhetsområdets uppgifter, uppdrag och 
mål samt en beskrivning av hur vi genomför 
verksamheten. Vi redovisar resultatet genom 
att beskriva prestationer och effekter för att 
slutligen göra en bedömning av resultatet, 
bland annat med stöd av indikatorer. 
Avsnittet innehåller även en tabell med 
verksamheten i siffror som visar årsarbets-
krafter, viss ärendestatistik och uppgifter om 
kostnader, finansiering och transfereringar. 

FÖRKLARING AV BEGREPP 
Nedan förklarar och definierar vi några av de 
begrepp som vi använder oss av i 
resultatredovisningen. 

Uppgifter utgår i regel från förordningar, till 
största delen från det som står i Förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 

Uppdrag utgår till största delen från tidsatta 
uppdrag som regeringen angett i 
regleringsbrevet eller i något annat beslut. 

Länsstyrelsens verksamhet styrs av att vi i 
utförandet av våra uppgifter och uppdrag ska 
bidra till att nationella och mer övergripande 
mål får genomslag i länet och där 
länsstyrelsens insatser som enskild myndighet 
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i olika grad påverkar måluppfyllelsen. Dessa 
mål kan alltså vara olika verksamhetsnära, dvs 
de kan ha varierande koppling till de egna 
arbetsinsatserna.  

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets 
föreskrifter till 3 kap. 1 § Förordning 
(2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) har länsstyrelsen tagit 
fram resultatindikatorer som ska användas 
som stöd för bedömningar av 
måluppfyllelsen och resultaten inom 
respektive verksamhetsområde. Indikatorer 
är mått som används i bedömning av 
måluppfyllelse. En indikator mäter i regel en 
avgränsad del av ett mål. Under året har ett 
särskilt uppdrag genomförts som syftar till att 
ta fram länsstyrelsegemensamma indikatorer. 
I uppdraget att ta fram gemensamma 
indikatorer har fokus legat på 
prestationer/leveranser och sådana effekter i 
länet som till relativt hög grad beror på 
länsstyrelsens eget arbete. Vi har också 
fokuserat på att välja ut eller ta fram relativt 
få och relevanta indikatorer. 

Det finns flera områden i 
resultatredovisningen som Länsstyrelsen inte 
redovisar indikatorer för. Skälen 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. 

Resultatbedömningen är den samlade 
bedömningen av resultatet av myndighetens 
insatser inom verksamheten, i förhållande till 
verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål.  

GRUNDER FÖR BEDÖMNINGAR 
För varje verksamhetsområde bedöms 
resultatet av genomförda insatser i 
förhållande till verksamhetsområdets 
uppgifter, uppdrag och mål. Bedömningarna 
motiveras med stöd av indikatorer och övriga 
resultatbeskrivningar. De bedömningsnivåer 
som vi använder är: 

• Otillfredsställande: Resultaten når inte 
upp till målen eller endast i begränsad 
omfattning når de uppsatta målen. 

• Utvecklingsbehov: Resultaten når 
delvis upp till de uppsatta målen men 
inte i tillräcklig omfattning. 

• Gott: Resultaten i all väsentlighet uppnår 
de uppsatta målen. 

• Utmärkt: Resultaten i alla delar uppnår 
de uppsatta målen med god marginal. 

Resultatbedömningen kan även innehålla en 
bedömning av trend och riktning i ett 
regionalt perspektiv. 
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Om Länsstyrelsen 
I Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) anges att i varje län 
finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte 
någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.  

Om våra uppgifter, uppdrag och mål 

Länsstyrelseinstruktionen anger övergripande 
inom vilka områden länsstyrelsen har 
uppgifter och hur länsstyrelsen ska styras och 
organiseras. Länsstyrelsernas uppdrag ges via 
lag av riksdagen och via förordning eller 
beslut av regeringen, främst i vårt 
regleringsbrev. Även EU:s direktiv och 
förordningar styr länsstyrelsernas 
verksamhet.  

Länsstyrelsen arbetar för det hållbara 
samhället. Utifrån de tre dimensionerna 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Vi 
ansvarar för att beslut från riksdagen och 
regeringen får regionalt genomslag och vi 
samordnar den statliga verksamheten. Vi ska 
tillvarata såväl individens som samhällets 
intressen i utvecklingen av länet. Vi bedriver 
verksamhet inom flera olika 

samhällsområden och vi ska vara en 
kunskapsorganisation som har förmågan att 
arbeta tvärsektoriellt i många frågor. 

Det saknas ett riksdagsbundet mål för 
länsstyrelserna. Övergripande ska dock 
länsstyrelserna verka för att nationella mål 
ska få genomslag i länen, samtidigt som 
hänsyn tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. Detta omfattar samtliga län, 
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning 
mellan staten, kommunerna och regionerna. I 
redovisningen av respektive 
verksamhetsområde knyter vi an till relevanta 
nationella och regionala mål som uppgifterna 
och uppdragen ska bidra till att uppnå. 
Resultaten vi redovisar kan bestå av såväl 
prestationer som effekter på kort, medellång 
eller lång sikt. 

 

Strategisk styrning och planering 

Under 2021 har vi tillämpat vår treåriga 
strategiska plan och årliga inriktning. Planen 
är vår tolkning av Länsstyrelsens uppdrag där 
vi utgår från länets behov med hänsyn tagen 
till nationella mål. Planen beskriver våra 
intentioner med att arbeta med specifika 
områden, vilka brister vi ser och varför det är 
viktigt att hantera just dessa. De angivna 
områdena är hållbar mark- och vatten-
användning, ett klimatsmart och klimat-
anpassat län, ett tryggt och jämlikt län, 
livskraftiga landsbygder och ett systematiskt 
internt miljöarbete. Vidare är arbetet för att 
säkerställa att Länsstyrelsen är en modern 
och kommunikativ myndighet ett prioriterat 
område. Viktiga delar avser den ansats vi har 
i vårt arbete, på vilket sätt vi involverar och 
för dialog med våra intressenter för att nå 

bästa lösningarna samt hur vi kommunicerar 
våra beslut.  

Vi beskriver inom respektive område, ett 
antal strategiska mål som vi vill uppnå för att 
påverka utvecklingen i länet. I den årliga 
inriktningen för 2021 anges de målsättningar 
och aktiviteter som verksamheten planerade 
för 2021 för att på olika sätt bidra till att nå 
de strategiska målen.  

Vi utvecklar löpande våra arbetsformer för 
att de ska bli mer ändamålsenliga, effektiva 
och skapa tydligare synergieffekter. En 
återkommande utmaning är hur vi i vårt 
arbete med de nationella målen verkligen får 
genomslag för tvärsektoriella frågor och 
synliggör hur olika verksamheter och 
områden relaterar till varandra. 
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Målet är att kunna beskriva länets utveckling i 
ett brett samhällsperspektiv. Vi har inlett ett 
utvecklingsarbete för att stärka vår förmåga 
att arbeta sektorsövergripande. Syftet är 
utveckla metoder för analys- och utred-
ningsarbete som ger oss en sammanhållen 
kunskap om läget i länet, om behov av 
åtgärder och prioriteringar samt om den 
sammantagna effekten av Länsstyrelsens 
verksamhet. En central del av utvecklings-
arbetet är omvärlds- och scenarioanalys som 
kan vägleda oss i inriktningen av vår 
verksamhet och i val av åtgärder för att 
främja länets utveckling i ett långsiktigt 
perspektiv. Vår ambition är ett nära 
samarbete med regionala aktörer i analysen av 
länets utveckling. 

För att ge förutsättningar för 
sektorsövergripande arbete har vi fortsatt 
utvecklingen av vår ledningsstruktur med 
målet att gå från en fragmenterad styrning till 
att ta ett gemensamt ansvar för, och gemen-
samt styra hela verksamhetens genom-
förande. Genom att ledningen har en 
fördjupad relation till myndighetens samtliga 
sakområden ökar förmågan att göra 
gemensamma prioriteringar, men också 
gemensamma breda sammanvägningar av 
mellan olika perspektiv. För att nå detta är 
det viktigt att vi alla har förmågan att se 
samband mellan våra verksamheter och hur 
de påverkar samhället. Det är också viktigt att 
vi alla känner ansvar för Länsstyrelsens hela 
uppdrag, men också känner länsledningens 
tillit att själva utveckla sina arbetsformer såväl 
inom som mellan verksamheterna. Detta 
åstadkoms genom goda och trygga relationer 
som tillåts utvecklas under gemensamma 
villkor. Vi har utvecklat vårt lednings-
gruppsarbete för att bättre ta oss an 
myndighetens hela uppdrag.  

Vi utvecklar löpande det regionala samarbetet 
i länet på samtliga nivåer och med alla 
relevanta aktörer. Vi har ett goda relationer 
och ett bra samarbete med alla intressenter på 
alla nivåer. Samverkan sker inom flera olika 
forum som hanterar olika frågor som 
beredskapsfrågor, miljöfrågor, sociala frågor 
och frågor om näringslivsutveckling.  

I F-samverkan hanterar Länsstyrelsen, länets 
kommuner, Region Jönköpings län, Polisen, 

Försvarsmakten och SOS Alarm tillsammans 
kriser och påfrestningar på samhället. F-
samverkan är ett etablerat samarbete och 
aktörerna samarbetar i förebyggande, i 
åtgärdande och i uppföljande arbete. F-
samverkan har varit ett betydelsefullt forum i 
hanteringen av påfrestningar på samhället 
med anledning av covid-19. 

Inom miljöområdet samverkar Länsstyrelsen 
med relevanta regionala aktörer inom ramen 
för Klimatrådet. Under året har Forum för 
social hållbarhet inrättats som är en plattform 
för samverkan mellan offentliga aktörer, 
näringslivsföreträdare och civila samhället i 
frågor som rör social hållbarhet. 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 
beslutade under året om att bilda ett forum 
för dialog om länets framtid med fokus på 
näringslivets utveckling, forum för 
utveckling. Under året inleddes ett arbete 
med att utforma en överenskommelse om 
samverkan inom de tre hållbarhets-
dimensionerna miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Överenskommelsen 
syftar till att säkerställa samverkan inom 
Klimatrådet, Forum för social hållbarhet och 
inom forum för utveckling med Jönköpings 
läns regionala utvecklingsstrategi som 
utgångspunkt. Länsledningen deltar också i 
Region Jönköpings läns månatliga möten 
med länets kommundirektörer. Mötet är ett 
forum för samverkan kring väsentliga frågor 
om länets utveckling.  

Därutöver samlar länsledningen ledningarna 
för övriga statliga myndigheter med verk-
samhet i länet två gånger per år. Represent-
anter från myndigheterna informerar 
varandra om aktuella frågor inom respektive 
verksamhet och diskuterar strategiskt viktiga 
frågor för länet. Genom regelbundna träffar 
skapas förutsättningar för tvärsektoriell 
samverkan i syfte att främja länets utveckling.  

Miljöledning 
Det interna miljöarbetet ingår som ett 
område i den treåriga strategiska verk-
samhetsplanen. Årliga inriktningar för 
området har under 2021 handlat om att öka 
genomförandegraden i åtgärdsprogrammen 
för miljömålen och klimatanpassning, minska 
fossila koldioxidutsläpp och ställa miljökrav i 
fler upphandlingar. 
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Under året har Länsstyrelsen beslutat om en 
färdplan för att bli fossilfri länsstyrelse 2030. 
Syftet med färdplanen är att konkretisera vad 
som behöver göras för att minimera 
Länsstyrelsens koldioxidutsläpp och öka 
användningen av förnybara drivmedel och 
energikällor. Färdplanen innehåller förslag på 
insatser som behöver göras på längre sikt för 
att bli fossilfri länsstyrelse 2030. Det blir på 
det sättet ett komplement till de årliga 
inriktningarna. Arbetet är viktigt för att bidra 
till att uppnå Länsstyrelsens långsiktiga 
miljömål men också för att vara föredöme i 
det regionala arbetet avseende energi-
omställning och minskad klimatpåverkan. 
Arbetet har också stor betydelse för att 

uppnå regleringsbrevsuppdraget om att 
arbeta för att stärka integreringen av 
nationella klimat- och energimål i relevanta 
ansvarsområden, funktioner och 
styrdokument. 

Informationssäkerhet 
Under året har Länsstyrelsens inriktning för 
informationssäkerhetsarbetet varit utbildning 
av anställda i användarriktlinjerna för 
informationssäkerhet samt att identifiera och 
hantera behovet av kontinuitet för behand-
ling av information. Syftet har varit att 
förebygga nätfiske och skadlig kod samt att 
hantera oönskade störningar i informations-
system. 

Organisation 

 

Länsstyrelsegemensamma stödverksamheter 

Ett antal av Länsstyrelsens stödverksamheter 
har inordnats i nationella funktioner med 
hemvist vid en länsstyrelse. Dessa är:  

LÄNSSTYRELSERNAS  

GEMENSAMMA IT-AVDELNING 
Funktionen har till uppgift att försörja 
samtliga länsstyrelser med IT. Former och 
inriktning samt ansvarsfördelning inom 
ramen för samverkan regleras via den 
gemensamma överenskommelsen. Värdlän 

för IT-avdelningen är Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 

SAMORDNAD LÖNESERVICE 
Funktionens uppdrag är att hantera löner för 
22 myndigheter, 21 länsstyrelser samt 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF. Tillfälligt 
hanterar Löneservice även lönerna för 
Brottförebyggande rådet, Brå. Den 
övergripande inriktningen för Löneservice är 
att bedriva verksamheten med balans mellan 
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kostnadseffektivitet, kvalitet och god service. 
Värdlän för funktionen Löneservice är 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

TELEFONISTORGANISATION 
Funktionens uppdrag är att hantera samtal 
för 20 länsstyrelser och vidarebefordra 
samtalen till rätt person i rätt län. Den 
övergripande inriktningen för 
Telefonistorganisationen är att bedriva 
verksamheten med balans mellan 
kostnadseffektivitet, kvalitet och god service. 
Värdlän för Telefonistorganisationen är 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

EKONOMIADMINISTRATION 
LstEA har i uppdrag att effektivisera och 
samordna ekonomiadministration och 
redovisningsmodell så att länsstyrelsernas 
ekonomiska information är enhetlig, 
jämförbar och rättvisande. LstEA äger 
länsstyrelsernas redovisningsmodell. 

DATASKYDD OCH 

INFORMATIONSSÄKERHET 
Funktionens uppdrag främja en god 
dataskyddskultur och informationssäkerhet 
både i det nationella perspektivet och inom 
varje länsstyrelse. Genom gemensam IT, 
gemensamma system och identiska uppdrag 
behöver de 21 länsstyrelserna hantera och 
lösa dessa frågor på samma sätt. I funktionen 
ingår befattningen dataskyddsombud, som är 
obligatorisk enligt förordningen. Värdlän för 
funktionen för Dataskydd och 
informationssäkerhet är Länsstyrelsen i 
Stockholm. 

GEMENSAMMA KANSLIET 
Gemensamma kansliets ska i sitt över-
gripande uppdrag skapa förutsättningar för 
gemensam utveckling- och förvaltning och 
inom området stärka och effektivisera 
samarbetet. Detta genom att på länsrådens 
uppdrag arbeta med länsstyrelsegemensamma 
strukturer och styrning av utveckling och 
förvaltning. Värdlän för det gemensamma 
kansliet är Länsstyrelsen i Västmanland. 

 

Figur 1 Länsövergripande samverkan 

För att kunna hantera länsstyrelsernas bredd 
av verksamhetsområden har länsråden delat 
in sig i 6 länsrådsgrupper och i respektive 
länsrådsgrupp deltar 5-7 länsråd. Varje läns-
rådsgrupp har ett antal nätverk knutna till sig 

vilka arbetar operativt på uppdrag från 
länsrådsgruppen. Alla nätverk har represent-
ation från samtliga 21 länsstyrelser.  
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FÖRVALTNINGS- OCH 

UTVECKLINGSPORTFÖLJ 
För att åstadkomma en effektiv samverkan 
har länsstyrelserna sedan 2015 en etablerad 
portföljstyrning av sin utveckling och 
förvaltning. På en aggregerad nivå styrs den 
gemensamma utvecklings- respektive 
förvaltningsportföljen genom att planering, 
uppföljning och beredning m.m. sker hos 
Gemensamma kansliet som också utgör en 
portföljhanteringsfunktion. Beslut fattas 
därefter av länsrådsgrupp 7 som tillsammans 
med IT-chef utgör portföljstyrgrupp.  

Förvaltningsportföljen har en förvaltnings-
modell och 13 etablerade förvaltningsobjekt. 
Varje objekt styrs, inom ramen för sitt 
mandat, av en objektstyrgrupp med 
objektägare från såväl verksamheten som IT-
avdelningen. Objekten är knutna till den 
länsrådsgrupp som ansvarar för verksamhets-
området och har även koppling till ett eller 
flera av länsrådsgruppens nätverk. 

Utvecklingsportföljens utvecklingsinsatser 
kopplas till en gemensam digital strategi samt 
en gemensam målkarta som bland annat 
omfattar nedanstående strategiska mål.  

• Kontakten med länsstyrelserna är enkel 
och effektiv 

• Länsstyrelserna främjar samarbete och 
innovation 

• Länsstyrelsernas gemensamma 
förvaltning och utveckling är effektiv 

• Förtroendet för länsstyrelserna är stort  

Därutöver har länsstyrelserna alltid ett antal 
initiativ som måste genomföras utifrån 
beroenden till sektorsmyndigheters uppdrag. 
För 2021 är det exempelvis Samtjänst 
vattenbruk tillsammans med Tillväxtverket 
samt uppdrag samordnade av DIGG såsom 
Single Digital Gateway. I övrigt anpassas 
innehållet i de båda portföljerna utifrån 
verksamheternas behov. 
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Resultatredovisning 
Länsstyrelsens resultatredovisning är indelad i fyra avsnitt: myndighetsövergripande redovisning, 
redovisning per verksamhetsområde, övrig redovisning och året i siffror. 

Myndighetsövergripande redovisning 

I det här avsnittet redovisar vi resultat av verksamhet som berör flera verksamhetsområden eller som inte kan placeras i ett 

enskilt verksamhetsområde. 

VERKSAMHETSÖVERSIKT 

Nyckeltal: Verksamhetsöversikt År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 258,8 233,2 228,3 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 166,5 147,1 139,1 

Antal årsarbetskrafter män 92,4 86,1 89,2 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 24 491 23 828 25 035 

Antal beslutade ärenden 25 769 27 427 26 400 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 453 2 854 4 059 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 262 584 246 9661) 237 0521) 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 260 762 271 672 332 066 

1) I tidigare årsredovisningar redovisades verksamhetskostnaden exklusive resurssamordning därav överensstämmer inte 

beloppen med angivet belopp i årsredovsiningen 2019 och 2020. 

ÖVERGRIPANDE OM NATIONELLA MÅL, SAMVERKAN, TILLSYN,  

LÄNETS UTVECKLING OCH AGENDA 2030 

Mot bakgrund av regleringsbrevsuppdrag 1E1 återrapporteras här Länsstyrelsens verksamhet med utgångspunkt i 

uppgifterna enligt 2§ länsstyrelseinstruktionen. 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

2§ p1 Verka för att nationella mål får genomslag Länsstyrelseinstruktion 

2§ p2 Arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och 

statliga insatser 

Länsstyrelseinstruktion 

2§ p3 Följa tillståndet i länet Länsstyrelseinstruktion 

2§ p4 Främja samverkan Länsstyrelseinstruktion 

2§ p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Länsstyrelseinstruktion 

1A1 Agenda 2030 Regleringsbrev 

1E1 Struktur för återrapportering enligt 2 § förordningen med länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 

Nationella mål 
Länsstyrelsen anger i sin strategiska plan för 
åren 2021-2023 vilka områden som 
Länsstyrelsen behöver prioritera för att 
nationella mål och regionala mål får 
genomslag i länet. Hållbar mark- och 
vattenanvändning har Länsstyrelsen bedömt 
behöver prioriteras. Området omfattar en 
hållbar förvaltning och utveckling av länets 
mark- och vattenresurser, vilket inkluderar 

såväl bebyggd som obebyggd natur- och 
kulturmiljö. Ett klimatsmart och 
klimatanpassat län är ett annat prioriterat 
område som avser minskade utsläpp av 
växthusgaser, en ökad produktion av 
förnybar energi och bättre förutsättningar att 
möta klimatomställningarna. Ett tryggt och 
jämlikt län med stark krisberedskap och civilt 
försvar, minskad brottslighet och ökad 
jämställdhet är prioriterat. Vidare är 
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livskraftiga landsbygder ett prioriterat 
område. Service, välfärd och kommunika-
tioner ska finnas på landsbygden och i 
staden. Ett hållbart och konkurrenskraftigt 
företagande ska vara möjligt. Länsstyrelsen 
har särskilt fokus på hållbar och konkurrens-
kraftig livsmedelskedja, ett gott djurskydd 
och en levande landsbygd. 

Länsstyrelsen har under flera år bedrivit ett 
arbete för att de sociala hållbarhetsdimen-
sionerna ska få ett större genomslag i olika 
delar av verksamheten. Ett exempel på detta 
arbete är hur sociala frågor integreras i 
arbetet med bostadsförsörjning. Exempelvis 
fokuserar Länsstyrelsen i yttranden över, och 
i rådgivning om, kommunernas bostads-
försörjningsprogram på frågor såsom 
särskilda gruppers situation på bostads-
marknaden, trångboddhet och blandad 
bebyggelse. Även inom Länsstyrelsens 
rådgivning kring kommunernas planläggning 
har Länsstyrelsen möjlighet att lyfta sociala 
dimensioner. Inom detta område har 
myndigheten identifierat en utvecklings-
potential, och ett arbete har under år 2021 
påbörjats för att på ett tydligare och mer 
ändamålsenligt sätt lyfta in social hållbarhet i 
vägledningen om kommunernas fysiska 
planering. Under året inrättades även forum 
för social hållbarhet som ger förutsättningar 
för tvärsektoriell hantering av nationella mål. 

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett 
åtgärdsprogram för kulturmiljömålen. 
Åtgärdsprogrammet syftar till att främja en 
fördjupad samverkan mellan kulturmiljö och 
flera andra verksamhetsområden såsom 
naturmiljö, landsbygd, miljö- och hållbar-
hetsarbetet och samhällsbyggnad. Formerna 
för samverkan tar sig uttryck i olika grader av 
samråd. Vi samverkar genom att samråda, 
vägleda eller helt integrera de olika verksam-
hetsområdena vägledning till helt integrerat 
intresse. 

Länsstyrelsen har under året, tillsammans 
med Energikontoret Norra Småland, arbetat 
vidare med projektet Kraftsamling Vindkraft 
i Jönköpings län. Se vidare under avsnitt 
Energi och klimat. Inom ramen för projektet 
behandlas frågor om fysisk planering, 
miljöfrågor och energi och klimat samordnat. 

Utifrån de nationella målen om en ökad 
svensk livsmedelsproduktion har 
Länsstyrelsen tillsammans med Region 
Jönköpings län och flertalet andra regionala 
aktörer tagit fram en regional livsmedels-
strategi med det samlade budskapet Nära till 
bra mat. Genom samordnade insatser driver 
och genomför Länsstyrelsen insatser inom 
strategins fem fokusområden. Under året har 
inspirationsträffar och konferenser 
genomförts digitalt i syfte att främja en stärkt 
livsmedelskedja med bland annat ökad 
självförsörjningsgrad, ökad produktion, högre 
förädlingsgrad och lönsammare affärer.  

I arbetet med den regionala livsmedels-
strategin har Länsstyrelsen, genom 
föreläsningar och diskussioner med länets 
kommuner, ökat deras kunskap om vikten av 
att i samhällsplaneringen beakta jordbruks-
markens värde för livsmedelsproduktion och 
en livskraftig jordbruksnäring. Förståelsen för 
konsekvenserna av att exploatera jordbruks-
mark bedöms ha ökat. Arbetet med 
Livsmedelsstrategin bidrar också till 
Länsstyrelsens interna arbete med en 
sammanhållen landsbygdspolitik.  

Det övergripande målet för friluftslivs-
politiken är att stödja människors möjligheter 
att vistas i naturen och utöva friluftsliv med 
allemansrätten som grund. Länsstyrelsen har 
fortsatt att genomföra tillgänglighets-
anpassningar för att underlätta för fler att 
uppleva naturen i skyddade områden. 
Anpassningarna ger ökad tillgång till naturen 
för de med funktionsvariationer som kräver 
anpassningar för ökad tillgänglighet och 
bidrar generellt också till att friluftslivet ökar. 
I förlängningen bedöms detta bidra till 
positiva effektör för folkhälsan. Länsstyrelsen 
har tillsammans med Region Jönköpings län 
informerat om natur och ekologi, för nya 
svenskar och personer som står långt från 
arbetsmarknaden, vilket gjort att vi nått en 
målgrupp som vi annars har svårt att nå. 

Länsstyrelsen arbetar i stor utsträckning 
tvärsektoriellt för att nå de fiskeripolitiska 
målen som anger att fisket ska vara långsiktigt 
hållbart och bygga på principerna för en 
ekosystembaserad förvaltning (EBFF). 
Länsstyrelsen har varit drivande i att fortsätta 
utveckla den ekosystembaserade 
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förvaltningen av fisk och fiske inte minst i 
Vättern. En strukturerad samverkan sker med 
representanter från flera samhällssektorer, 
både andra statliga myndigheter, kommuner, 
företag, miljöorganisationer och fiskets olika 
intressenter. Förvaltningen av fisket i Vättern 
omnämndes under 2021 som en förebild för 
framtidens fiskförvaltning i en forsknings-
rapport från Statens lantbruksuniversitet. Se 
webbplats: https://www.slu.se/ew-nyheter/ 
2021/8/vattern---forebild-for-framtidens-
fiskforvaltning/. 

Samordna samhällsintressen  

och främja samverkan 
Att initiera, främja och leda samverkan är en 
väsentlig del av Länsstyrelsens arbete. 
Samverkan mellan regionala aktörer är inom 
många områden avgörande för att vi ska få 
genomslag för nationella mål. Samverkan 
sker både i konkreta frågor på handläggarnivå 
och i mer strategiska frågor på ledningsnivå. 
En välfungerande samverkan är också 
centralt för att möta och omhänderta såväl de 
utmaningar som möjligheter som finns för att 
uppnå en hållbar utveckling. Det finns 
fortsatt utvecklingspotential i hur vi som 
regionala aktörer tillsammans utvecklar vårt 
strategiska hållbarhetsarbete.  

En viktig del i Länsstyrelsens samordning av 
samhällsintressen är den så kallade F-
samverkan som är ett etablerat samarbete 
mellan länsstyrelserna, kommunerna, Region 
Jönköpings län, Polisen, Försvarsmakten och 
SOS Alarm. F-samverkan är det forum där 
länets aktörer tillsammans hanterar kriser och 
påfrestningar på samhället både före, under 
och efter det att de uppstår. Samarbetet med 
anledning av pandemin har både påverkat 
och utvecklat F-samverkan. En av flera 
viktiga uppgifter inom F-samverkan har varit 
att bidra till en gemensam lägesbild och delad 
kunskap kring pandemin och dess utveckling 
och effekter.  

Länsstyrelsen har en aktiv dialog och 
samverkan med bland andra länets 
kommuner och Region Jönköpings län om 
både miljömålen och Agenda 2030. Arbetet 
med regionala tematiska åtgärdsprogram för 
miljömålen är en framgångsfaktor. De olika 
aktörerna bidrar med kunskap om vilka 
behov som finns samt åtar sig att genomföra 

åtgärder i programmen. Åtgärder utförs i 
samverkan mellan aktörer från olika sektorer. 
Specifikt för miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan och länets Klimat- och 
energistrategi är klimatrådet en betydelsefull 
samverkansplattform som samlar aktörer från 
flera olika samhällssektorer i Jönköpings län. 
Under år 2021 har sju arbetsgrupper under 
klimatrådet haft uppdrag med tillhörande 
processaktiviteter.  

Länsstyrelsen samordnar, leder och stödjer 
länets kommuner och andra aktörer i arbetet 
med klimatanpassning. Under de senaste åren 
har länets drabbats av flera klimatrelaterade 
naturolyckor, bland annat genom de kraftiga 
skyfall som Tranås kommun drabbades av 
sommaren 2021, och som ledde till allvarliga 
översvämningar och stort skadeutfall. Här 
blir kopplingen mellan arbete med minskad 
klimatpåverkan, klimatanpassning och 
krisberedskap tydligt. För att minska risker 
och negativa konsekvenser i länet framöver, 
stöttar Länsstyrelsen länets aktörer bland 
annat genom att finansiera skyfallskarteringar 
för kommunerna och hjälpa till i den 
övergripande samhällsplaneringen. 

Ett exempel på samverkan som utvecklats 
under året är forum för social hållbarhet, en 
samverkansfunktion som i stora delar ersätter 
de råd och andra strategiska samverkans-
funktioner som tidigare funnits inom 
exempelvis arbetet med jämställdhet, 
integration och mänskliga rättigheter. Forum 
för social hållbarhet syftar till att gemensamt 
med kommuner, civilsamhälle och andra 
regionala aktörer ta ett större och bredare 
grepp om arbetet med social hållbarhet i 
Jönköpings län. Den process som pågår om 
utformning och utveckling av forumet har 
gett effekter i form av närmare kontakter 
mellan aktörerna och dialog om 
gemensamma prioriteringar samt 
effektivisering av arbetssätt.  

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 
initierade under året ett arbete med att 
utveckla ett forum för dialog om länets 
framtid med fokus på näringslivets 
utveckling, forum för utveckling. Under året 
inleddes också ett arbete med att omarbeta 
befintlig överenskommelse om samverkan 
mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings 
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län. Överenskommelsen omfattar de tre 
hållbarhetsdimensionerna miljömässig, social 
och ekonomisk hållbarhet. Den kommer att 
beslutas under år 2022 men har redan fått 
effekter då parterna under framtagandet 
diskuterat strategiska övergripande viktiga 
frågor för länet.  

Därutöver samverkar Länsstyrelsen på 
regional nivå i ett samverkansråd för 
biologisk mångfald och på lokal nivå finns 
skötselråd för några av länets viktigaste 
skyddade områden. Viltförvaltnings-
delegationen utgör en viktig samverkans-
plattform för att styra utvecklingen av länets 
viltstammar. Samordningen med länets 
skogssektor sker genom löpande dialog med 
Skogsstyrelsen samt genom Länsstyrelsens 
deltagande på de skogliga distriktsråden som 
Skogsstyrelsen arrangerar flera gånger per år. 
Inom vattenförvaltningen och fiskeförvalt-
ningen har uppstarten av arbetet med den 
nationella prövningsplanen för vattenkraft 
(NAP) inneburit tät samverkan med flera 
aktörer i länet och med andra länsstyrelser. 
Länsstyrelsen har också fortsatt sin 
koordinerande roll gällande frågor som rör 
Vättern, i första hand genom Vätternvårds-
förbundet och Leader Vättern. Lokalt sker 
också viktig samverkan med fiskevårds-
områdesföreningar och med yrkesfisket. 

Länsstyrelsen sammankallar den styrgrupp 
som leder det strategiska arbetet med den 
regionala livsmedelsstrategin. Arbetet sker i 
samarbete med den samordnare som är 
placerad på Region Jönköpings län. I arbetet 
med den regionala livsmedelsstrategin är en 
bred samverkan en fördel då de olika 
deltagande aktörerna kompletterar varandra 
och gemensamt bidrar till ett effektivt 
genomförande av strategin.  

Ett ytterligare exempel på samverkan är det 
utbyte och samarbete som finns inom 
partnerskapet för landsbygdsprogrammet. I 
partnerskapet finns länets alla kommuner, 
flertalet intresseorganisationer som företräder 
olika landsbygdsintressen samt Region 
Jönköpings län och Jönköping University. 
Utöver att sprida kunskap om stöden inom 
fisk- och landsbygdsprogrammet syftar 
partnerskapet till att vara ett forum för 
kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör 

landsbygdsutveckling. En effekt av denna 
samverkan har varit att höja kunskapen inom 
olika områden genom föreläsningar samt att 
skapa dialog om hur stöden inom fisk- och 
landsbygdsprogrammet ska användas för 
största måluppfyllelse.  

Främja länets utveckling och  

följa tillståndet i länet 
Länsstyrelsen arbetar för att främja 
utvecklingen i länet med utgångspunkt i den 
strategiska planen. Länsstyrelsen gör 
uppföljningar inom olika områden i syfte att 
följa utvecklingen i länet och för att kunna 
såväl återrapportera som rikta och utveckla 
insatser.  

Pandemins effekter 
År 2021 har i mångt och mycket präglats av 
pandemin. Länsstyrelsen har, inom ramen för 
F-samverkan, genom en enkät till regionala 
aktörer följt upp hur olika verksamheter 
påverkats av pandemin. Enkäten har legat till 
grund för en fördjupad lägesbild och belyst 
social hållbarhet i pandemins spår och hur 
pandemin påverkat olika verksamheter såsom 
skola, fritidsverksamhet och så vidare.  
Länsstyrelsen har genom F-samverkan även 
följt pandemins påverkan på näringslivet och 
deltagit i regelbundna avstämningar med 
Region Jönköpings län, företagsfrämjande 
aktörer och kommunernas näringslivsbolag 
för att noggrant följa utvecklingen för länets 
näringsliv. Näringslivet har under året 
påverkats både direkt och indirekt, 
exempelvis genom svårigheter att hitta 
lämplig arbetskraft när samhället ånyo öppnat 
upp, råvarubrist och stigande priser på 
insatsvaror för exempelvis jordbruksföretag. 

Den totala arbetslösheten har under året legat 
högt men har fortsatt att minska och ligger 
nu på lägre nivåer jämfört med tiden innan 
pandemin. Dock ökar antalet 
långtidsarbetslösa. Antalet konkurser i länet 
har under året varit de lägsta sedan år 2016. 

Lång väg kvar för att nå miljömålen  
Länsstyrelsen har gjort en regional upp-
följning av miljömålen som i år också ligger 
till grund för den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen. Uppföljningen visar att det är 
långt kvar till att nå miljömålen i Jönköpings 
län och det finns ett stort åtgärdsbehov. Av 
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de miljökvalitetsmål som följs upp på 
regional nivå är endast ett mål Grundvatten 
av god kvalitet nära att nås. Vissa perspektiv 
behöver beaktas i betydligt högre grad, såsom 
hållbar konsumtion, biologisk mångfald, 
giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och 
hållbar samhällsplanering. Det behövs dels 
mer effektiva nationella styrmedel, dels 
fortsatt engagemang och genomförande på 
regional och lokal nivå. Det sker många bra 
initiativ som ger positiva effekter för 
miljömålen, men samhällsomställningen är 
långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka.  

Delaktighet för social hållbarhet  
Även inom social hållbarhet finns många 
utmaningar och behov i Jönköpings län. 
Inom den nya samverkansformen forum för 
social hållbarhet har flera områden 
identifierats som prioriterade för länets arbete 
med social hållbarhet. Ett av områdena rör 
delaktighet, tillit och trygghet, med fokus på 
frågor såsom socio-ekonomisk polarisering 
och utsatthet, utanförskap och segregation 
och ökade sociala klyftor och ojämlikhet. 
Områdena relaterar till ett flertal mål i 
Agenda 2030 och har också en tydlig 
koppling till principen om att ingen ska 
lämnas utanför. 

Förutsättningarna för levande landsbygd 
I Länsstyrelsens uppföljning av med-
borgarnas tillgång till statliga servicegivande 
myndigheter, till grundläggande betaltjänster 
samt till post-och pakethantering, apoteks-
varor och drivmedel kan Länsstyrelsen 
konstatera att Jönköpings län har utmaningar 
kopplat till medborgarnas delaktighet, 
trygghet och tillit. I fem av länets tretton 
kommuner saknas närvaro av statliga 
myndigheter och tillgängligheten till statlig 
service är begränsad. Länsstyrelsen kan 
konstatera att samma kommuner har ut-
maningar när det gäller digital infrastruktur 
och kommersiell service. I flera av dessa 
kommuner finns vidare strategiska daglig-
varubutiker, vilket innebär att butiken är 
utpekad som prioriterad i det Regionala 
serviceprogrammet. Om dagligvarubutiken 
försvinner försämras medborgarnas 
tillgänglighet till livsmedel och 
kontanthantering betydligt, vilket gör att 
området bedöms som särskilt sårbart. 

Vilt påverkar landsbygdsföretag 
För vissa djurhållande företag på landsbygden 
har den ökade förekomsten av rovdjur, i 
synnerhet det nybildade vargreviret i Mullsjö 
kommun, skapat oro. Likaså bidrar höga 
klövviltstammar till betydande skador på 
gröda och skogsplantor. Länsstyrelsen 
hanterar tillsammans med viltförvaltnings-
delegationen frågan löpande genom bland 
annat förvaltningsplaner, rådgivning och 
öppen dialog. Inom vildsvinsförvaltningen 
har Länsstyrelsen tillsammans med LRF och 
Svenska Jägareförbundet utvecklat metod för 
att inventera och följa upp vildsvinsskador 
som även fått genomslag på nationell nivå. 

Tillsyn 

Tillsyn enligt covid-19-lagen 
Arbetet med tillsyn enligt covid-19-lagen har 
visat på att det finns en stor flexibilitet hos 
Länsstyrelsen. På kort tid har tillsyns-
organisationen tagits fram och utvecklats. 
Tillsynen har till stor del genomförts av redan 
befintlig personal som med kort varsel ställt 
om till helt nya arbetsuppgifter. Länsstyrelsen 
har genomfört skarpa omprioriteringar, vilket 
har lett till undanträngningseffekter inom 
andra tillsynsområden. För information om 
Länsstyrelsens arbete med covid-19 och 
tillsyn enligt covid-19 lagen se avsnitten 
Samhällskydd och Beredskap respektive 
Övrig förvaltning och trafikföreskrifter.  

Stärkt och likvärdig tillsyn  
inom miljöbalksområdet  
Den nyligen antagna strategin för 
miljöbalkstillsyn tydliggör prioriteringen i 
tillsynen. Länsstyrelsen har varit aktiv i 
framtagandet av fokusområdet naturtillsyn 
samt deltagit i tillsynsrådet. Tillsynsstrategin 
kommer att användas som underlag i 
prioritering av den egeninitierade tillsynen på 
myndigheten. Den ger tillsynsmyndigheterna 
en gemensam målbild att arbeta mot och 
ökar erfarenhetsutbytet vilket bidrar till en 
mer likvärdig tillsyn över landet.  

Genom att delta i Miljösamverkan Sveriges 
projekt utvecklar vi vår kunskap och tar del 
av gemensamt framtagen metodik som 
används i tillsynen och som leder till mer 
likvärdig tillsyn över landet.  



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

20 

För att stärka arbetet med tillsyn enligt 
miljöbalken har vi under året inrättat rollen 
miljötillsynssamordnare. Miljötillsyn-
samordnaren har i uppdrag att samordna 
arbete med behovsutredning, tillsynsplan och 
tillsynsvägledningsplan. I uppdraget ingår 
också att driva uppföljning, utvärdering och 
utveckling av tillsynsarbete inom hela 
miljöbalksområdet. Ett första uppdrag har 
varit att implementera den antagna 
miljötillsynsstrategins fokusområden i 
Länsstyrelsens tillsynsplanering.  

Tillsynen utvecklas inom flera områden 
Under året har en ny modell för 
genomförande av tvärvillkorskontroller 
testats på Länsstyrelsen. Handläggare med 
olika professioner har genomfört de delar av 
kontrollerna där deras expertis finns. På så 
sätt har kompetensen använts på ett effektivt 
sätt. En samordnare har hållit ihop arbetet 
och sammanställt resultaten. Arbetssättet ska 
utvärderas för att optimera arbetet framåt.   

Länsstyrelsen har även utvecklat 
arbetsmetoder för att effektivisera arbetet 
med energihushållning i miljötillsyn, 
miljöprövning och samrådsprocessen. 
Exempelvis har det tagits fram rutiner för hur 
energihushållning prioriteras i prövning. 
Energianvändning och utsläpp av växt-
husgaser har kartlagts för industrier och 
täkter som underlag för prioritering i tillsyn 
och prövning. Det har medfört att i tillstånd 
föreskrivits villkor för täkter om konvertering 
och energihushållningsplan. I tillsynen verkar 
Länsstyrelsen för minskad miljöpåverkan från 
verksamheter genom energieffektivisering 
och för att fler verksamheter ska övergå till 
förnybar energi.  

Tillsynsvägledning förorenade områden 
Länsstyrelsen har tillsammans med 
länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och 
Östergötlands län bedrivit ett treårigt 
tillsynsvägledningsprojekt inom förorenade 
områden. Projektet avslutades 2021 och en 
ny cykel startas upp 2022. Genom samarbetet 
har vi nått ut till 46 kommuner. Utbild-
ningarna har varit mycket välbesökta och vi 
har fått högt betyg av deltagarna. 
Länsstyrelserna har lyckats väl med 
tillsynsvägledning av god kvalitet, som 
bedöms uppfylla de behov som finns hos 

kommunerna inom arbetet med förorenade 
områden.  

Vi har under året utvecklad ett verktyg för 
prioriteringen av tillsynen av förorenade 
områden i vattenförekomster där dessa har 
stor påverkan på vattnets status. 

Agenda 2030 

Länsstyrelsernas gemensamma  
arbete med Agenda 2030 
Det länsstyrelsegemensamma arbetet med 
Agenda 2030 har som syfte att stödja 
länsstyrelserna i arbetet med reglerings-
brevsuppdrag 1A1 avseende Agenda 2030 
och fylla rollen som en regional huvudaktör i 
arbetet med de globala målen. Arbetet har 
resulterat i fördjupad kunskap om de globala 
målens koppling till länsstyrelsernas verk-
samhet, spridning av goda exempel och 
tvärsektoriella arbetssätt länsstyrelserna 
emellan, samt en bättre omvärldsbevakning. 
Samordningen har även bidragit och 
utvecklat länsstyrelsernas förmåga att på ett 
samlat sätt kunnat möta och föra dialog med 
olika aktörer. Exempel på väsentliga insatser 
under året: 
 

• Implementering av processtödet för 
länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030; 
tre större workshoppar med 
kontaktpersoner för Agenda 2030 och 
andra medarbetare med intresse för 
Agenda 2030 från de olika länen har 
genomförts.  

• Länsstyrelsegemensam konferens för 
länsledningar, länsstyrelsernas kontakt-
personer för Agenda 2030, chefer och 
strateger som berörs av arbetet med 
Agenda 2030. Medverkade gjorde bland 
annat civilministern, SKR, Nationella 
samordnaren för Agenda 2030 och 
Tillväxtverket.  

• Tematiska föreläsningar utifrån 
fokusområdena i regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030, bland 
annat utifrån temat kommun/region 
samt hållbara städer och samhällen.  

• Kommunikationsinsatser, exempelvis 
nyhetsbrev om Agenda 2030 och 
utveckling av den gemensamma 
samverkansytan för Agenda 2030. 
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• Samverkan och dialog med andra aktörer 
såsom Nationella samordnaren för 
Agenda 2030, Glokala Sverige (projekt 
som drivs av FN-förbundet och SKR), 
SCB och RKA. Länsstyrelserna finns 
även representerade i GD-forum, där 
svenska myndigheter samverkar för att 
uppnå de globala målen, och dess 
operativa arbetsgrupp.  

Bedömningen är att resultatet är gott och i 
allt väsentligt uppnår målet för det 
länsstyrelsegemensamma arbetet. 

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 
Under året har den interna samverkan kring 
Agenda 2030 stärkts och utvecklats på 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. En 
arbetsgrupp finns med representanter från 
samtliga verksamheter för att säkerställa att 
relevanta perspektiv inkluderas i arbetet. 
Under året har Agenda 2030-gruppen bland 
annat fokuserat på insatser för att integrera 
Agenda 2030 ytterligare i verksamheten samt 
på redovisning av utvecklingen i länet.  

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 har 
under året kopplats ihop mer med arbetet 
inom forum för social hållbarhet och 
landsbygdsutveckling. Det har dels bidragit 
till en mer samlad syn på länets behov och 

utmaningar, dels till idéer om utveckling av 
samverkansformer för att stärka tvär-
sektoriella perspektiv. Utvecklingsarbetet 
behöver fortsätta framöver, inte minst för att 
underlätta för länets olika aktörer som ofta 
deltar i flera av Länsstyrelsens samverkans-
grupper. 

Länsstyrelsen har utvecklat en god samverkan 
med representanter från Region Jönköpings 
län. Bland annat driver organisationerna 
tillsammans ett Agenda 2030-nätverk för 
tjänstepersoner i kommuner i Jönköpings län. 
Syftet är att utbyta erfarenheter och stärka 
kompetensen för arbetet med Agenda 2030.  

Därutöver har Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län inlett ett samarbete i syfte att 
stötta näringslivets hållbarhetsarbete. Ett 
dialogmöte med näringslivsorganisationer är 
planerat till början av 2022. Ett samarbete 
med Jönköping University har också inletts 
för att ta fram modeller för effektiv och 
samordnad uppföljning av olika företags 
arbete med hållbar utveckling. 

Under året har ett arbete inletts med att ta 
fram en samlad, kommunikativ lägesbild som 
beskriver utvecklingen i länet utifrån Agenda 
2030. Arbetet sker i samarbete med Region 
Jönköpings län. 

INTEGRERING AV SEKTORSÖVERGRIPANDE OMRÅDEN 
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 5 § tar upp ett antal 
sektorsövergripande områden som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Dessa omfattar bland 
annat jämställdhet, könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, folkhälsa och förenkla för företag. 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Länsstyrelseinstruktion 

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Länsstyrelseinstruktion 

5§ p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analysera konsekvenserna och ta 

särskild hänsyn till barns bästa 

Länsstyrelseinstruktion 

5§ p4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Länsstyrelseinstruktion 

5§ p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera och beakta dem, 

särskilt skyddet mot diskriminering 

Länsstyrelseinstruktion 

5§ p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl. a regional tillväxt, samhällsplanering, 

krishantering samt alkohol och tobak 

Länsstyrelseinstruktion 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Länsstyrelseinstruktion 

1C3 Förenkla för företag Regleringsbrev 
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I Länsstyrelsens strategiska plan för 2021–
2023 är ett av de sex strategiskt utpekade 
områdena Ett tryggt och jämlikt län. Planen 
anger strategiska mål som rör minskad 
brottslighet, stärkta rättigheter och ökad 
jämställdhet men också målet att integrera de 
tvärsektoriella perspektiven i arbetet för att 
verka för ett tryggt och jämlikt län. I 
Länsstyrelsens årliga inriktning för 2021 finns 
aktiviteter inom de sex strategiskt utpekade 
områdena. Den huvudsakliga aktiviteten i 
arbetet med att integrera de tvärsektoriella 
perspektiven har varit att tydliggöra utsatthet 
för smitta och negativa effekter av covid-19 i 
relation till exempelvis kön, bostadsort, 
socioekonomisk bakgrund och ålder. 
Aktiviteter och insatser som rör 5 § återfinns 
också i viss mån inom de övriga strategiska 
områdena.  

Under året har ett fåtal verksamhetsområden 
arbetat med en eller flera av punkterna i 5 §, 
men de flesta verksamhetsområden har inget 
aktivt och systematiskt arbete med något av 
de sektorsövergripande områdena. När ett 
arbete pågår beror det främst på att verk-
samheten har arbetat med något av de 
sektorsövergripande områdena tidigare, att 
det finns särskilda skrivningar i uppdragen 
från departementen eller att en enskild 
handläggare har sett ett behov av att lyfta ett 
visst perspektiv.  

Under hösten har Länsstyrelsen påbörjat en 
gemensam verksamhetsplanering för 5 § och 
Agenda 2030 inför kommande år. 
Myndighetens arbete med 5 § punkt 1–6 
kommer att genomföras med särskild 
utgångspunkt i det kunskaps- och metodstöd 
för prövning av barnets bästa som 
länsstyrelserna har tagit fram under 2021. 

Helhetsgrepp om social hållbarhet 
Under året har Länsstyrelsen tagit ett 
helhetsgrepp om social hållbarhet, vilket har 
inbegripit ett fördjupat arbete med de 
sektorsövergripande områdena. Länsstyrelsen 
inledde därutöver under året ett projekt kring 
social hållbarhet i fysisk planering som 
omfattar de sex första punkterna i 5 §, såväl 
som ytterligare perspektiv på social 
hållbarhet. Arbetet har inneburit en 
samverkan mellan olika enheter och 
verksamhetsområden och beskrivs ytterligare 

under rubriken Hållbar samhällsplanering 
och boende. 

I Länsstyrelsens krishanteringsarbete kring 
covid-19 har de sektorsövergripande 
områdena fortsatt haft en stor betydelse. 
Under 2021 undersökte Länsstyrelsen 
krishanteringens påverkan på 
försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, 
högstadie- och gymnasieundervisning, kultur- 
och idrottsaktiviteter samt den demokratiska 
beslutsprocessen bland kommuner i 
Jönköpings län. Syftet var att följa upp och 
fördjupa de regionala lägesbilderna, i 
synnerhet det innehåll som antytt att 
samhällspridningen och de motsvarande 
restriktionerna inkräktat på demokratin och 
människors levnadsstandard, skolgång och 
kulturliv. Undersökningen är baserad på en 
enkätundersökning riktad till ett urval av 
olika kommunförvaltningar, och besvarades 
via F-samverkan i länet i maj samt i oktober 
månad.  

Undersökningen visade att försörjnings-
stödets storlek har ökat bland flera 
ekonomiskt utsatta hushåll, att det har blivit 
än svårare för långtidsarbetslösa att komma 
in på arbetsmarknaden samt att andelen 
elever i årskurs nio med behörighet till 
gymnasieskolan har minskat. Elever i behov 
av särskilt stöd tenderade, enligt under-
sökningens resultat, att ha allt större 
svårigheter att klara kunskapskraven för 
grundskolan. 

Undersökningen visade också att 
restriktionerna begränsat den direkta dialogen 
mellan väljare och valda. Av enkätsvaren 
framgick vidare att medan de flesta av länets 
kommunfullmäktige hade fattat beslut om 
kvittningar eller tillåtelse till 
distansdeltagande, och därmed säkerställt den 
demokratiska beslutsordningen på en 
grundläggande nivå, så hade de politiska 
debatterna inför besluten blivit både färre 
och kortare. Den mest drabbade sektorn var 
dock kultur- och föreningslivet. Svaren gällde 
både inom och utanför idrottsvärlden, till 
exempel idéburna föreningar. Alla kommuner 
menade att kultur- och föreningslivet 
fortsatte att utstå en hög belastning under 
hela 2021. 
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Resultatet av undersökningen visade inga 
entydiga tecken på ökat våld. Misshandel av 
kvinnor eller barn, kränkningar mellan elever, 
hatbrott samt brott mot demokratin har varit 
på nivåer jämförbara med situationen före 
pandemin. Ett undantag är den tydliga trend 
av ökande orosanmälningar för barn, vilket i 
första hand bedömts bero på det pågående 
kunskapslyftet för barnets rättigheter och att 
barnkonventionen blivit lag. Utöver det finns 
också iakttagelser kring en ökning av hat- och 
hotfulla tillmälen på sociala medier, inklusive 
inlägg som rört pandemin och dess 
restriktioner. 

På kort sikt har den fördjupade lägesbilden 
nyanserat informationen om pandemins och 
krishanteringsåtgärdernas konsekvenser, 
vilket ökat F-samverkans förmåga att vägleda 
och stötta de offentliga verksamheterna med 
motsvarande information. På sikt har den 
bidragit till en tydligare prioritering av sociala 
frågor och mänskliga rättigheter inom länets 
krishantering. 

Jämställdhet och könsuppdelad statistik 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete 
med könsuppdelad statistik 
Individbaserad statistik redovisas inte 
genomgående könsuppdelat vid 
Länsstyrelsen. Under rådande pandemi har 
arbetet med könsuppdelad statistik i 
ärendesystemet Platina försenats. Ett beslut 
har fattats om att länsstyrelserna gemensamt 
ska driva ett nationellt utvecklingsprojekt då 
det saknas ett förvaltningsobjekt för 
sakområdet jämställdhet. Arbetet ska 
resultera i en vidareutveckling av statistiken 
och vårt system. Under året har ett underlag 
tagits fram för att ringa in frågeställningar för 
det fortsatta arbetet. Utöver det använder sig 
Länsstyrelsen av könsuppdelad statistik i 
diverse underlag som tas fram av 
verksamheterna. 

Jämställdhetsintegrering 
Länsstyrelsen har under flera år arbetat med 
representation och arbetsklimat i 
viltförvaltningsdelegationen och 
älgförvaltningsgrupperna. I 
älgförvaltningsgrupperna har antalet kvinnor 
försiktigt ökat från 2 till 7 av totalt 48 
ledamöter. Det är ett resultat av strategiskt 

arbete med nya spelregler och engagemang 
från samverkande aktörer som exempelvis 
Svenska jägareförbundet, LRF och Södra. 

Ett jämställdhetsperspektiv har funnits med i 
flera av Länsstyrelsens remissyttranden, bland 
annat över Smålands skogs- och trästrategier. 
I samband med att barnrättsperspektivet 
integrerats i Länsstyrelsens 
vräkningsförebyggande arbete har även 
jämställdhet beaktats. 

Barnrätt 
Under 2021 har djurskyddshandläggare på 
Länsstyrelsen genomgått en utbildning i att se 
sambandet mellan att djur och barn far illa. 
Verksamheten har därefter tagit fram en ny 
rutin för orosanmälningar. Rutinen har lett 
till fler orosanmälningar till socialtjänsten för 
barn som far illa. 

Länsstyrelsen strävar efter att belysa 
barnperspektivet i myndighetens 
kommunikation. Ibland krockar detta intresse 
med exempelvis GDPR, vilket myndigheten 
under året fick erfara i samband med en 
större barnrättskonferens som Länsstyrelsen 
och flera samverkansaktörer genomförde. 
Vidare har Länsstyrelsen integrerat 
barnrättsperspektivet i myndighetens 
vräkningsförebyggande uppdrag. Detta har 
skett genom att belysa barnrättsperspektivet i 
ett seminarium som Länsstyrelsen 
arrangerade för bostadsbolag, kommuner och 
andra myndigheter i Jönköpings län under 
2021. Inom Länsstyrelsens 
friluftslivssamordning är barn och skola en 
prioriterad grupp. 
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Mänskliga rättigheter och folkhälsa 

Mänskliga rättigheter 
Under året har Länsstyrelsen inkluderat ett 
människorättsperspektiv i andra 
verksamheter inom social hållbarhet, till 
exempel inom områdena mäns våld mot 
kvinnor samt bostäder för våldsutsatta.  

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att 
fördjupa kunskapen i den statliga 
värdegrunden, vilket har kopplingar både till 
arbetet med icke-diskriminering och till att 
stärka myndighetens demokratiska uppdrag. 
Länsstyrelsens chefer har också genomgått en 
utbildning i kompetensbaserad rekrytering 
där diskrimineringsgrunderna har lyfts. 

Tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 
Inom funktionsrättområdet har Länsstyrelsen 
integrerat perspektivet i myndighetens 
verksamhet. Exempelvis beaktas 
funktionsrättsperspektivet i remissyttranden 
över kommunernas översiktsplaner och i 
bidragsbeslut gällande exempelvis LONA 
och älgvårdsfonden. Länsstyrelsens strategi 
för tillgänglighet till skyddade områden har 
utgjort vägledning för utformning av olika 
anordningar för friluftslivet i skyddade 
områden. Utformningen sker med hänsyn till 
rullstolsburna, men även för att underlätta för 
personer med exempelvis kognitiv 
funktionsnedsättning och synnedsättning. 
Länsstyrelsen har också genomfört ett 
seminarium riktat till länets kommuner och 
Region Jönköpings län för att höja 
kunskapen om tillgänglig ladddinfrastruktur 
för elbilar. 

Digital tillgänglighet är prioriterat inom 
kommunikationsområdet. Att 
kompetensutveckla handläggare och 
webbredaktörer samt att hitta fungerande 
tekniska lösningar för digitala publiceringar är 
ett pågående arbete. 

Folkhälsa 
Folkhälsoperspektivet har fortsatt varit i 
särskilt fokus i Länsstyrelsens arbete med 
krishantering med anledning av covid-19. 
Vidare har myndigheten tagit fram underlag i 
form av kartor och guider för att underlätta 
för fysisk aktivitet på recept. 

Kartorna/guiderna hänvisar till lämpliga 
naturområden att besöka. Länsstyrelsens 
arbete med tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter bidrar även långsiktigt till att 
folkhälsan stärks. Hur folkhälsa har beaktats 
inom arbetet med alkohol och tobak beskrivs 
under rubriken Folkhälsa, jämställdhet, 
integration m.m. 

Förenkla för företag 
Åtgärder som innebär förenklingar med 
koppling till myndighetsutövning är 
prioriterade av Länsstyrelsen och finns med 
myndighetens verksamhetsplanering. En 
betydande del av att förenkla för företagen 
innebär samarbete med andra myndigheter 
och regionala aktörer. För att arbeta mer 
enhetligt på nationell nivå deltar 
Länsstyrelsen i samarbeten med övriga 
länsstyrelser.  

Service och bemötande  
Inom en rad områden har Länsstyrelsen valt 
att initiera en tidig kontakt och nära dialog 
med länets företag. Inom pandemitillsynen 
har Länsstyrelsen arbetat förebyggande och 
stödjande gentemot länets näringsidkare, 
föreningar och organisationer. Det 
vägledande arbetssättet har mottagits väl och 
uppskattats av verksamhetsutövare. 
Länsstyrelsen har för avsikt att utvärdera 
arbetssättet i syfte använda erfarenheterna i 
annan tillsyn. 

För att Länsstyrelsens behov av att 
omdisponera personal till följd av covid-19 i 
så liten grad som möjligt skulle drabba 
verksamhetsutövare i länet har tillsyn inom 
naturvård fokuserat på att upprätthålla 
handläggningstider för ansökningar om 
dispens/tillstånd, anmälan om samråd enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken, granskningar av 
kommunala strandskyddsdispenser, 
anmälningar om att ta jordbruksmark ur 
produktion samt anmälningar för 
vattenverksamhet. Länsstyrelsen har lyckats 
väl i den ambitionen och måluppfyllelsen är 
att 90 procent av besluten fattats inom 
uppsatta dagar för mål kring 
handläggningstid. 

Inför sista ansökningsdatum för SAM arbetar 
Länsstyrelsen med teknisk support och 
information om stödregler via En väg in 
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(EVI). Supporten i samband med ansökan 
om jordbrukarstöd är viktig för lantbruks-
företagare vid ifyllandet av uppgifter i e-
tjänsten. Inför ansökningsperioden 
informerar Länsstyrelsen om hur sökande 
kan undvika vanliga fel i SAM-ansökan 
genom artiklar i den egna tidningen Förvetet. 
För att underlätta för stödsökande som 
beviljats landsbygdsstöd påminner 
Länsstyrelsen i ett tidigt skede om att 
slutdatum för utbetalning närmar sig för att 
ge dem tid och möjlighet att förbereda och 
skicka in en utbetalningsansökan.   

Digitala förenklingar 
Flera digitala lösningar och arbetssätt har 
implementerats under året för att underlätta 
för företag. Handläggarstödet ASK inom 
kulturmiljö har utvecklats med en e-tjänst för 
intresseanmälningar att utföra arkeologiska 
insatser. För att underlätta för verksamhets-
utövare har det tagits fram en digital blankett 
för ansökan om strandskyddsdispens, 
anmälan om vattenuttag samt för anmälan 
om anläggande av våtmark. En ny karttjänst 
är framtagen för att underlätta för 
verksamhetsutövare att skicka in kompletta 
ansökningar vid prövning av 
vattenverksamhet. 

Informationsinsatser för att  
underlätta för företag 
Som en följd av pandemin har fysiska möten 
för information och vägledning begränsats. 
En digital träff för länets verksamhetsutövare 
inom den areella näringen har genomförts. 
Träffen innehöll information inför 
ansökningsförfarandet i SAM, 
stödmöjligheter under förlängningsåren 
2021–2022, hur areal- och 
djurregisterkontrollen går till, djuromsorg, 
finansieringsmöjligheter genom Klimatklivet, 

vildsvinsfrågor i länet, förekomst av rovdjur 
samt information om kommande 
kompetensutvecklingsmöjligheter.  

Länsstyrelsen har även arbetat med 
informationsinsatser inom andra områden. I 
samband med tillsynsbesök inom miljöskydd 
har vägledningsmaterial inom energi-
hushållning spridits till företagen för att 
underlätta för verksamhetsutövare att arbeta 
med energifrågan utifrån sina egna 
perspektiv. 

För att stärka företagens klimatomställning 
har Länsstyrelsen analyserat beviljade 
ansökningar i Jönköpings län 2015-2020 till 
klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, och 
utifrån analysen tagit fram en 
kommunikationsplan. Syftet är att öka 
kännedomen om stödet för att få fler 
ansökningar med en större spridning. 
Länsstyrelsen har som en del i den ökade 
kommuniceringen uppmärksammat företag 
och andra aktörer på att tänka mer kreativt 
vad som kan sökas inom Klimatklivet. 

Samordnade kontroller 
I syfte att förenkla för brukarna har en ny 
modell för genomförande av 
tvärvillkorskontroller testats på Länsstyrelsen 
under 2021. Tvärvillkorskontrollerna 
kännetecknas av en hög komplexitet med 
kontrollpunkter som spänner över flera av 
Länsstyrelsens verksamheter och har av den 
anledningen inneburit att kontrollanter från 
olika verksamheter utfört delar av kontrollen 
vid olika tidpunkter. Genom att samordna 
kompetenser från flera enheter har antalet 
besök hos brukarna minskat och kvalitén i 
kontrollerna förbättrats. Arbetssättet ska 
utvärderas för att optimera arbetet framåt.  
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ARBETSMILJÖ OCH MEDARBETARE 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

3 kap. 3§ förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

7 kap. 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Länsstyrelsen har arbetat partsgemensamt 
med samverkan som en del i 
medarbetarskapet och i form av en lathund 
som förtydligar vårt samverkansavtal i 
vardagen. Att myndighetens chefer och 
medarbetare känner en trygghet i hur vi 
utövar samverkan i praktiken är en viktig del 
för att utveckla medarbetarskapet. 

Myndigheten har tagit fram nya rutiner för 
riskbedömning inför förändringar i 
verksamheten och för fysisk skyddsrond. 
Vidare har ett arbetssätt med arbets-
miljödialog implementerats, vilket innebär att 
chef och medarbetare har en kontinuerlig 
dialog om arbetsmiljön med särskilt fokus på 
den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Medarbetarna förväntas ta en aktiv roll - 
genom dialog - i syfte att kunna påverka sin 
arbetsmiljö och för att förstå sitt eget ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö. Arbetssättet 
syftar till att ge arbetsgivaren en mer 
fördjupad bild av arbetsmiljön jämfört med 
en traditionell medarbetarenkät.  

Myndigheten har tillämpat en ny process för 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Vikten av det 
förebyggande rehabiliteringsarbetet, rollerna 
för chef, medarbetare och skyddsombud i 
rehabiliteringsarbetet har förtydligats. Vi har 
också tagit fram nya blanketter, mallar och en 
verktygslåda som beskriver chefens ansvar att 
vidta åtgärder i olika delar av 
rehabiliteringsprocessen. Alla chefer har 
genomgått en utbildning i 
rehabiliteringsprocessen. Kopplat till detta 
har vi också haft en fördjupad utbildning i 
tidiga signaler. Vi har med hjälp av extern 
kompetens bland annat jobbat med 
fallstudier om tidiga signaler som är viktiga 
att uppmärksamma för att förebygga och 
förhindra sjukskrivning.  

Ett partsgemensamt arbete har inletts för att 
se över myndighetens erbjudande av frisk-
vård till medarbetarna. Syftet är att tydliggöra 
vad vi vill uppnå med vår friskvård och ta 
fram erbjudande därefter. 

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med 
företagshälsovården, både i syfte att 
förebygga och hantera sjukfrånvaro, men 
också för att utveckla en god arbetsmiljö. 
Länsstyrelsen bedömer att åtgärder som har 
vidtagits i syfte att ha en god arbetsmiljö har 
lett till att resultatet är gott. 

Kompetensförsörjning 
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation 
med en stor bredd i sina uppdrag. En 
förutsättning för att myndigheten ska klara 
sina uppdrag är att myndigheten kan 
attrahera medarbetare med rätt kompetens, 
men också att myndigheten erbjuder de 
anställda medarbetarna kompetensutveckling 
utifrån behov. Vi bedömer att vi kan möta de 
behov våra medarbetare har kompetens-
mässigt med bra utbildnings- och utveck-
lingsinsatser.  

Rekryteringsprocessen och rehabiliterings-
processen har tydliggjorts och samtliga chefer 
har fått utbildning i processerna. I 
myndighetens kompetensutveckling för 
chefer har fokus varit på att bygga upp en 
regelbunden mötesplattform där erfarenhets-
utbyte och kunskapshöjande dialog kan föras. 
Dialogen har bland annat berört flexibelt 
arbetssätt, min roll som chef, kommunikativt 
ledarskap och hur vi kan arbeta med 
processer och processöversyn.  

En del i en god kompetensförsörjning är 
arbetet med myndighetens lönepolitik. Under 
året har vi ingått ett löneavtal för den 
löneperiod vi nu är inne i samt sett över 
myndighetens lönebild inför revision 2022. I 
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nära samarbete med fackliga företrädare har 
det gjorts en lönekartläggning och analyserats 
och fastställts att det inte finns osakliga 
löneskillnader. 

Myndigheten har tagit fram en riktlinje för 
flexibelt arbetssätt. Hela myndigheten har 
haft möjlighet att påverka riktlinjens 
utformning och vi har varvat information 
med dialog på chefsmöten, enhetsmöten, 
ledningsgruppsmöten och på möten med 

fackliga företrädare. Riktlinjen är därmed 
förankrad och kunskapen om flexibelt 
arbetssätt är god. 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärder som har 
vidtagits i syfte att ha en god 
kompetensförsörjning har lett till att 
resultatet är gott. Dock finns ett behov av 
fortsatt utveckling av kompetensen hos våra 
medarbetare. 

Kompetensförsörjning 

Personalomsättning tillsvidareanställda1) (%) 2021 2020 2019 

Nyanställda 11,9 9,2 12,8 

Avgångna 11,4 8,7 14,1 

1) Personalomsättningen för 2021 är relativt oförändrad. Att siffrorna jämfört med 2019  indikerar en lägre nivå beror på att 

myndigheten ändrat beräkning av personalomsättning. Under 2020-2021 har alla anställningar endast räknats en gång, 

medan de 2019 räknats vid varje förändrad anställningsform.  
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Sjukfrånvaro 

Kön och ålder År 2021: Antal 

anställda *  

År 2021: Total 

sjukfrånvaro i 

förhållande till 

sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid (%) 

År 2021: 

Sjukfrånvaro 

60 dagar och 

längre i 

förhållande till 

total sjuk-

frånvaro (%) 

År 2020: Antal 

anställda *  

År 2020: Total 

sjukfrånvaro i 

förhållande till 

sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid (%) 

År 2020: 

Sjukfrånvaro 

60 dagar och 

längre i 

förhållande till 

total sjuk-

frånvaro (%) 

År 2019: Antal 

anställda * 

År 2019: Total 

sjukfrånvaro i 

förhållande till 

sammanlagd 

ordinarie 

arbetstid (%) 

År 2019: 

Sjukfrånvaro 

60 dagar och 

längre i 

förhållande till 

total sjuk-

frånvaro (%) 

Män ≤ 29 år  7,1  0,7  -  3,7  -  -  3,3  -  - 

Män 30–49 år  59,1  1,0  -  60,3  1,7  36,7  61,3  2,7  62,5 

Män 50 år≥  34,7  3,8  66,1  31,5 2,4  22,9  35,6  3,7  55,5 

Män totalt  100,9  1,9  41,4  95,5  1,9  31,0  100,3  3,0  59,4 

Kvinnor ≤ 29 år  13,6  2,8  -  13,1 -   61,3  17,6  3,7  46,5 

Kvinnor 30-49 år  118,0  3,5  58,3  101,0 3,8  51,6  95,2  4,0  64,4 

Kvinnor 50 år ≥  52,2  1,4  -  50,0  4,2  55,6  47,1  5,6  68,8 

Kvinnor totalt  183,8  2,8  48,6  164,1  3,9  53,5  160,0  4,5  64,4 

Samtliga ≤ 29 år  20,7  2,0  -  16,8  -  59,7  21,0  3,2  45,2 

Samtliga 30–49 

år 

 177,1  2,7  51,7  161,3  3,0  48,5  156,6  3,5  63,7 

Samtliga 50 år≥  86,9  2,3  40,9  81,5  3,5  47,8  82,7  4,8  64,8 

Samtliga totalt  284,7  2,5  46,9  259,6  3,1  48,8  260,3  3,9  62,9 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100%. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet 

genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Enligt 7 kap. 3 § FÅB (2000:605) framgår att uppgifter för grupper med högst 10 anställda inte ska lämnas och inte heller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Utelämnad uppgift har ersatts 

med ett streck i rutan. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 

Totalt sett har sjukfrånvaron minskat under 2021, i jämförelse med 2020. Delar av den minskade sjukfrånvaron kan troligtvis kopplas till att merparten medarbetare har arbetat hemifrån under 2021. 
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Redovisning av verksamhetsområden 

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedriver följande verksamheter. 

Verksamhet (VÄS) Benämning 

20–21, 25 Övrig förvaltning och trafikföreskrifter  

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

30, 34 Regional tillväxt och infrastrukturplanering  

40–41 Hållbar samhällsplanering och boende  

42 Energi och klimat  

43 Kulturmiljö  

45 Samhällsskydd och beredskap 

50–58 Naturvård och miljöskydd  

60-62 Areella näringar 

70, 80-85 Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. 

ÖVRIG FÖRVALTNING OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p1 De allmänna valen Länsstyrelseinstruktion 

18§ Viltförvaltningsdelegation Länsstyrelseinstruktion 

1B4 Regionalt arbete med vilt- och rovdjursförvaltning Regleringsbrev 

1D7 Ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet omfattar många olika 
uppgifter och uppdrag. Som regionala 
valmyndigheter ansvarar länsstyrelserna för 
att planera och genomföra allmänna val, val 
till Europaparlamentet och nationella 
folkomröstningar. Mellan valen utses 
efterträdare för ledamöter och ersättare i 
landstings- och kommunfullmäktige som 
avgår under mandatperioden. Vidare fattar 
länsstyrelserna beslut om diverse 
förordnanden som exempelvis borgerliga 
vigselförrättare. Inom trafikområdet har 
länsstyrelserna bland annat ansvar för att 
besluta om lokala vägtrafikföreskrifter i vissa 
fall. Även tillstånd till tävling på väg, skyltar 
och andra anordningar längs väg samt beslut 
om sjötrafikföreskrifter ingår i 
länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. 

När det gäller jakt- och viltvård beslutar 
länsstyrelserna om licensjakt och skyddsjakt 

på stora rovdjur, klövdjur och vildsvin, 
bedriver tillsyn, bildar och upplöser 
viltvårdsområden, arbetar för att öka den 
frivilliga jaktsamverkan inom 
älgförvaltningen, granskar förvaltningsplaner 
och skötselplaner, beslutar om bidrag ur 
älgvårdsfonden, informerar om 
skadeförebyggande åtgärder och beslutar om 
ersättning för viltskador. Detta sker i 
samverkan med regionala intressen genom 
länets viltförvaltningsdelegation, vilken också 
fastställer övergripande riktlinjer för 
verksamhetsområdet. 

Under året har länsstyrelserna hanterat nya 
uppdrag. Dessa omfattar tillsynen enligt lag 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(tillfälliga covid-19-lagen) och förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen). 
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Det övergripande nationella målet för 
viltförvaltningen är att alla djur som naturligt 
lever i Sverige ska finnas kvar på lång sikt i 
livskraftiga bestånd. Samtidigt ska 
tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras 
och socioekonomisk hänsyn ska tas. Det 
nationella målet kompletteras i vissa fall med 
nationella och regionala mål för specifika 
arter.

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 10,9 5,2 6,0 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 6,5 2,1 2,5 

Antal årsarbetskrafter män 4,4 3,2 3,5 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 024 694 892 

Antal beslutade ärenden 2 062 661 873 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 7 8 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 12 992 7 395 7 249 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 985 367 552 

Kommentar  

Det totala antalet årsarbetskrafter har ökat jämfört med 2019 och 2020 till följd av uppdraget om tillsyn enligt covid-19-lagen 

Resultatindikatorer 
De nationella målen och indikatorerna som berör verksamhetsområdet är övergripande och har i 
regel svag koppling till länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. Nedan tar vi upp några indikatorer 
som kan bidra till att bedöma resultatet för delar av jakt- och viltvårdsområdet. 

Resultatindikator Mål Uppgift 

eller 

uppdrag 

Källa Målvärde År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Andel av länets totala 

jaktareal som ingår i något 

älgskötselområde 

Ökad samverkan i 

älgförvaltningen 

Jakt och 

viltvård (218) 

JaktAdm1) 3) 91%  91%  90%  

Antal beslut om skyddsjakt på 

rovdjur som överklagats och 

slutligt ändrats i högre instans 

under året i relation till det 

sammanlagda antalet fattade 

skyddsjaktbeslut under året 

Rättssäkerhet Jakt och 

viltvård (218) 

Platina2) 3) 0 0 0 

1) Administrationssystem, Länsstyrelsen 

2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

3) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma indikatorn 

Kommentarer till resultatindikatorer 

Länsstyrelsen har i många år verkat för att älgjakten ska organiseras genom älgskötselområden, vilket bidragit till att denna 

form av älgjaktsområden nu omfattar större delen av länets landareal. Fördelen med älgskötselområden är att man kan 

bedriva älgjakten mer flexibelt och att den bygger på lokal samverkan. Under året ägde endast ett angrepp av stora rovdjur 

rum och inte heller några andra omständigheter föranledde Länsstyrelsen att ta några skyddsjaktsbeslut på stora rovdjur 
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Prestationer och effekter 

Övrig förvaltning 
Länsstyrelsen fokuserar på att hantera 
ärenden rättssäkert och effektivt. 
Länsstyrelsen bidrar till att upprätthålla 
demokratin genom våra uppgifter inom 
allmänna val, och till att underlätta för 
enskilda att ta tillvara sin rätt genom till 
exempel möjligheten att deponera hyra eller 
arrende. Arbetet inom valområdet har dels 
rört diverse förberedelser inför valet 2022 
som till exempel beslut om fastställande av 
valdistrikt och valkretsar, dels hantering av så 
kallade efterträdarval. Sistnämnda ärendetyp 
hanteras kontinuerligt och innebär att 
Länsstyrelsen på begäran av 
kommunfullmäktige eller regionfullmäktige 
utser nya ledamöter och ersättare då någon 
avsäger sig sitt politiska uppdrag. 
Länsstyrelsen avgör dessa ärenden med 
förtur. 

Tillsyn enligt covid-19-lagen 
I arbetsgruppen med pandemitillsyn har ett 
stort antal medarbetare tjänstgjort som 
tillsynshandläggare.  Pandemitillsynen har 
skett i nära samverkan med Länsstyrelsens 
stab för hantering av covid-19. 
Genomförandet av tillsyn enligt covid-19-
lagen har visat på att det finns en stor 
flexibilitet hos Länsstyrelsen.  
 
Tillsynen har genomförts både genom 
tillsynsbesök i fält och genom administrativ 
tillsyn på distans. Eftersom lagen varit ny och 
reglerna ibland ändrats med kort varsel har 
tillsynen också till stor del bestått av informa-
tionsinsatser till exempel via informations-
utskick till berörda verksamheter, inlägg i 
sociala medier, egna informationsmöten med 
verksamhetsutövare och andra berörda samt 
medverkan vid andra organisationers 
informationsmöten. Länsstyrelsen har sett 
det som en viktig del i tillsynen att ge 
verksamheterna möjlighet att göra rätt. Det 
har gjorts genom att informera om reglerna 
och att ge verksamheterna möjlighet att hinna 
få åtgärder på plats innan tillsyn utförts efter 
att nya regler tillkommit. Länsstyrelsen har 
dessutom alltid gett verksamheterna en 
möjlighet till frivillig rättelse vid konstaterade 
brister vid en kontroll. Förelägganden har 
bara behövts användas  vid fyra tillfällen, 

samtliga vid vite. Några beslut om särskilda 
begränsningar i enskilda fall med stöd av 16 § 
covid 19-lagen (2021:4) har inte fattats. 

Viltförvaltning 
Länsstyrelsen har besiktigat döda eller 
skadade tamdjur vid ett flertal tillfällen, men 
det är bara vid ett tillfälle som skadan kunnat 
härledas till rovdjur (i detta fall okänt fredat 
rovdjur). Till skillnad mot 2020 års stora antal 
vargangrepp (11 stycken) är det en markant 
minskning 2021. 

Länsstyrelsen har arbetat med information 
och dialog med tyngdpunkt på det nybildade 
(vintern 2020/2021) vargreviret i nordvästra 
delen av länet. Huvudsakliga målgrupper har 
varit jägare och tamdjursägare. En viktig del 
av kommunikationsarbetet är att träffa 
personer som bor och verkar i reviret.. 
Dialogen är viktig för att underlätta 
genomförandet av rovdjurspolitiken och 
förvaltningen. 

I och med det nybildade vargreviret på 
gränsen mellan Jönköpings och Västra 
Götalands län har urvalskriterierna, i den 
regionala handlingsplanen för landsbygds-
programmet, reviderats i samverkan med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bidrag 
kan endast ges till tamdjursägare med får- 
och/eller getbesättningar och att besätt-
ningen ska bestå av minst 10 hondjur i 
medeltal per år. Ingen ansökan från, eller i 
anslutning till, vargreviret har inkommit trots 
riktad information. Av 13 inkomna 
ansökningar om bidrag har tre avslagits. Av 
de beviljade ansökningarna är sex inom 
landsbygdsprogrammet och fyra inom 
viltskadeanslaget.   

Viltskador på gröda orsakade av fåglar 
orsakas främst av gäss och tranor i landskapet 
mellan Draven och Bolmen. Länsstyrelsen 
har avtal med två brukare i området som 
brukar två fält med syfte att locka till sig 
tranor. Tranorna styrs bort från andra fält 
med begärlig gröda och orsakar på så vis inte 
lika mycket skada. Tranor har även orsakat 
problem för brukare i andra delar av länet 
under vårens nysådd. Länsstyrelsen har hjälpt 
till med rådgivning och skrämsel för att 
minska problemen. Skadorna på länsnivå är i 
paritet med tidigare år. 
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Efter att kontinuerligt ha ökat så har 
vildsvinsstammen baserat på antalet 
viltolyckor jämfört med annat vilt minskat 
något i länet under 2021. Troligen beror det 
på effektivare jakt med hjälp av mörker-
riktmedel och lokal samverkan. Länsstyrelsen 
har i samverkan med Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) och Svenska 
jägareförbundet vidareutvecklat och testat en 
metod för att mäta skador av vildsvin på 
gröda. Metoden beaktas nu av bland andra 
Naturvårdsverket och länsstyrelser. Resultatet 
från inventeringen och spontana rapporter 
visar, trots stammens minskning, att 
vildsvinsskadorna fortfarande är omfattande 
och på många håll över en acceptabel nivå. 
Vildsvinsförvaltningen behöver således 
fortsätta att utvecklas och 
viltförvaltningsdelegationen har fastställt en 
ny förvaltningsplan för vildsvin, i vilken 
kopplingen till livsmedel är den största 
förändringen jämfört med tidigare planer. 
Länsstyrelsen har tagit emot två av de första 
anmälningarna i landet av otillåten utfodring 
enligt de nya bestämmelserna i jaktlagen som 
trädde i kraft den 1 oktober 2021. 

Efter att stadigt ha minskat sedan 2016 har 
älgstammen ökat de senaste tre åren. 
Älgbetesskadorna i skogsbruket, på länsnivå, 
ligger på en alltför hög nivå samtidigt som 
andelen tall som planteras fortsätter att öka 
för varje år. För att indirekt förbättra 
balansen mellan vilt och skogsbruk har 
Länsstyrelsen vid sidan av rådgivning 
genomfört utbildningar tillsammans med 
LRF, Skogsstyrelsen och Svenska jägare-
förbundet. I älgförvaltningsgrupperna har 
den höga betesskadenivån lett till att 
skogsbruksintresset i vissa älgförvaltnings-
områden sänkt målen för älgstammens täthet 
lägre än vad jägarintresset accepterat. Detta 
har resulterat i att vissa älgskötselområden, 
eller delar därav, överväger att ombilda sig till 
licensområden. 

Trafikföreskrifter  
Genom vår verksamhet inom detta område 
bidrar Länsstyrelsen på ett övergripande plan 
till ett trafiksäkrare samhälle till lands och till 
sjöss. Länsstyrelsen deltar i den nationella 
samverkansgruppen för trafikfrågor, vilket 
ger såväl kompetensutveckling och erfaren-
hetsutbyte som möjligheter att påverka 

utvecklingen av länsstyrelsegemensamma 
rutiner med mera.  

Inflödet av trafikföreskriftsärenden har 
antalsmässigt varit i paritet med föregående 
år. Merparten av de önskemål om 
förändringar av lokala trafikföreskrifter som 
inkommer till Länsstyrelsen är förslag från 
allmänheten om ändrad hastighet på statliga 
eller enskilda vägar. Synpunkter och frågor 
som rör sjötrafik, främst körning med 
vattenskoter,  har ökat. Länsstyrelsen har 
bland annat  beslutat om utökat förbud mot 
körning med motorfartyg vid Vätterstranden 
i Jönköping i syfte att stävja störande 
vattenskoterkörning nära badande vid den 
aktuella stranden. För inkomna ärenden 
avseende överklagande av parkeringstillstånd 
har det faställda länsstyrelsegemensamma 
målet för handläggningstid väl uppfyllts.  

Påverkan på verksamheten  
med anledning av covid-19 
Till skillnad från 2020 då många 
älgskötselområden ställde in sina samråd så 
har de under år 2021 lärt sig arrangera dessa 
på distans. Liksom på Länsstyrelsens 
utbildningar och rådgivningar har den digitala 
mötesformen ökat antalet deltagare. 
Coronapandemin har även detta år påverkat 
arbetet med tävling på väg och tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter då en stor mängd 
tävlingar och evenemang fått ställas in. Det 
har varit många frågeställningar och 
avvägningar, både internt och externt, att 
hantera som rör tillstånd enligt ordningslagen 
då Länsstyrelsen tar beslut om dessa tillstånd 
i samband med tävling på väg. 

Resultatbedömning 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
Länsstyrelsen bedömer det sammantagna 
resultatet inom områdena Övrig förvaltning 
och Trafikföreskrifter som gott. I vissa delar 
är resultatet utmärkt, exempelvis avseende 
beslut i ärenden om efterträdarval som är 
viktiga för att det demokratiska systemet ska 
fungera. Dessa äreden har särskilt prioriterats 
och handläggningstiden är kort. Det 
gemensamma handläggningstidsmålet för 
överklagade parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, som är en angelägen 
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ärendegrupp för de enskilda som berörs, har 
klart överträffats. 

Pandemitillsyn 
Resultatet av Länsstyrelsens arbete med 
pandemitillsynen bedöms som utmärkt. 
Verksamheterna som tillsynats har haft god 
efterlevnad av lagstiftningen. Ibland har 
verksamheterna inte följt lagstiftningen helt 
och hållet, ofta beroende på en okunskap om 
gällande regler. I nästan alla fall har verksam-
heterna då frivilligt rättat till bristerna. Endast 
i ett fåtal fall har Länsstyrelsen behövt 
använda sig av förelägganden och i samtliga 
av dessa fall har verksamheterna då rättat till 
bristerna. Vid återbesök har inte brister 
konstaterats på nytt, vilket tyder på att 
tillsynen gett en god effekt.  

Viltförvaltning 
Avsaknaden av tamdjursangrepp och en 
dialog har gjort att förvaltningen av det 
nybildade vargreviret varit förhållandevis god. 
Det finns dock en ganska utbredd misstro 

mot Länsstyrelsen kring vargreviret och inom 
rovdjursförvaltningen generellt. Öppen 
dialog, kunskapsutbyte och tydlighet 
bedömer vi är de viktigaste verktygen för att 
förbättra Länsstyrelsens förtroende. 

Inom klövviltsförvaltningen är det mycket 
som fungerar, men oförmågan att minska 
betesskadorna inom skogsbruket trots att 
andelen planterad tall ökar är 
otillfredsställande. Det har också lett till 
ökade konflikter mellan skogsbruks- och 
jägarintresset i länet. Även om skadorna som 
orsakas av vildsvin i länet ligger på en 
oacceptabelt hög nivå visar vidtagna åtgärder 
på en positiv trend avseende såväl 
vildsvinsstammens utveckling som 
vildsvinsförvaltningen i övrigt. Genom 
utvecklande och genomförande av metoder 
för skadeinventering och en aktiv samverkan 
har även den nationella vildsvinsförvalt-
ningen dragit nytta av Länsstyrelsens arbete. 
Sammantaget har vildsvinsförvaltningen 
genomförts utmärkt under året. 
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LIVSMEDELSKONTROLL, DJURSKYDD, ALLMÄNNA VETERINÄRA FRÅGOR 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och 

samordning av åtgärder mot djursjukdomar 

Länsstyrelseinstruktion 

1D1 Kontrollplan för livsmedelskedjan Regleringsbrev 

1D2 Kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet kan delas in i områdena 
livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd, 
allmänna veterinära frågor, foder och 
animaliska biprodukter och tillsyn av hund 
och katt. Tillstånd och prövning, tillsyn och 
kontroll, samverkan och samordning samt 
information är de arbetsmetoder som 
används för genomförande av uppdragen.  

Inom delområdet livsmedelskontroll 
genomförs bland annat kontroll riktad till 
verksamhetsutövare med primärproduktion 
av livsmedel samt revision av kommunal 
livsmedelskontroll. 

Djurskyddsverksamheten omfattar planerade 
kontroller som anmälningskontroller, riktade 
både till verksamheter där djur ingår och till 
privatpersoner som håller djur. Även 
förprövning av djurstallar samt handläggning 
av tillståndsärenden ingår. 

Delområdet smittskydd innehåller 
samverkans- och samordningsuppdrag 
kopplade till bland annat epizooti- och 
smittskyddslagens sjukdomar, 
hälsoövervakning samt kontroll av 
seminverksamhet. 

Inom delområdet allmänna veterinära frågor 
bedrivs bland annat tillsyn av 
djurhälsopersonal, kontroll av läkemedel på 

gård samt kontroll av hästpass och 
avelsorganisationer. 

Inom delområdet foder och animaliska 
biprodukter genomförs bland annat kontroll 
riktad till verksamhetsutövare med 
primärproduktion av foder samt till 
verksamheter där animaliska biprodukter 
hanteras. 

Ärenden inom ramen för lagen om tillsyn av 
hund och katt är händelsestyrda och omfattar 
i allt väsentligt ärenden där hundar orsakat, 
eller riskerar att orsaka, skada. 

Många av de nationella målen inom området 
framgår av Nationella kontrollplanen för 
livsmedelskedjan (NKP). Samtliga myndigheter 
som verkar i livsmedelskedjan omfattas av 
NKPn och målen anger hur bland andra 
länsstyrelserna ska arbeta för att bidra till att 
de övergripande mål och uppdrag som 
fastställts av riksdag och regering. I NKPn 
finns mål för olika områden. För djurskydd 
finns bland andra mål beträffande riskbaserad 
kontroll, resurseffektivitet och effekt av 
kontroll, och service. För foder och livsmedel 
inom primärproduktionen finns bland andra mål 
beträffande kontroll av primärproduktion. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 
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Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor (28) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 13,8 13,2 13,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 11,8 11,4 11,8 

Antal årsarbetskrafter män 2,0 1,8 1,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 343 2 270 2 628 

Antal beslutade ärenden 2 356 2 299 2 566 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 8 7 6 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 15 817 15 559 15 189 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Resultatindikatorer 
I nedanstående tabell listar vi några relevanta indikatorer som är kopplade till länsstyrelsernas 
uppgifter, uppdrag och mål inom verksamhetsområdet. 

Resultatindikator Mål Uppgift 

eller 

uppdrag 

Källa Mål-

värde 

År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Hur många normalkontroller (i 

förväg planerade och 

riskbaserade kontroller) som har 

genomförts i förhållande till 

antalet anmälningskontroller 

Nationella 

kontrollplanen för 

livsmedelskedjan 

(NKP) 

Djurskydd DUS1) 1:1 0,57 1,02 1,00 

Andel kontrollobjekt med 

livsmedelsproducerande djur 

som ingått i planerad 

normalkontroll 

Nationella 

kontrollplanen för 

livsmedelskedjan 

(NKP) 

Djurskydd DUS1) 10 % 1,8 % 4,8 % 6,1 % 

Andel utförda av tilldelade 

primärproduktionskontroller 

(Mål 100 %) 

Nationella 

kontrollplanen för 

livsmedelskedjan 

(NKP) 

Livsmedels

kontroll 

PRIMÖR2) 100 % 100% 71% 100% 

Andel anmälningsärenden 

avslutade inom tre månader (90 

dagar) 

Nationella 

kontrollplanen för 

livsmedelskedjan 

(NKP) 

Djurskydd Platina3) 90 

dagar 

90,24 % 91,96 % 94,59% 

Andel kontrollrapporter för 

djurskyddskontroller som är 

meddelade inom 21 dagar 

Nationella 

kontrollplanen för 

livsmedelskedjan 

(NKP) 

Djurskydd Platina3) 21 

dagar 

92,66 % 95,68 % 94,91 % 

1) Register, Jordbruksverket 

2) Register, Länsstyrelsen 

3) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

Kommentar till förändringen av resultatindikatorerna över tid 

Kvoten normalkontroller/anmälningskontroller har i det närmaste halverats sedan tidigare år, vilket till stor del är beroende på 

den påverkan som den pågående pandemin har på kontrollarbetet, och då främst arbetet med normalkontroller. 

Länsstyrelsen har 2021 såsom under tidigare år inte uppnått 10 %-målet, då de olika registren som ligger till grund för 10%-

beräkningen fortfarande inte är tillräckligt uppdaterade. Länsstyrelsen har genomfört registervård av Jordbruksverkets 

djurskyddskontrollregister för att förbättra underlaget i länet. 

Länsstyrelsernas arbete med livsmedels- 
och foderkontroll (RB-uppdrag 1D2) 
Inför verksamhetsåren 2020–2022 har 
länsstyrelserna tilldelats 10 mnkr per år i 
riktade medel för kontroll inom området 

primärproduktion av livsmedel och foder. 
Nationellt har målet satts att kontrollera 
1 000 företag inom primärproduktionen. 
Länsstyrelserna ska utföra kontroller i 
primärproduktionen av livsmedel. 
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Livsmedelsverket gör ett riskbaserat urval av 
1000 kontrollobjekt utifrån branscherna och 
fördelar ut per län.  

Länsstyrelserna gör utifrån tilldelningen ett 
riskbaserat urval av företag inom respektive 
bransch i Primör för sitt län. Kontrollerna 
utförs utifrån framtagna branschspecifika 
checklistor. Efter utförd kontroll registreras 
resultatet i Primör. Under 2021 har registret 
över foderföretag flyttats från 
Jordbruksverket till Primör. Primör är 
länsstyrelsernas IT-stöd för registrering av 
livsmedels- och foderföretag samt för 
registrering av kontroll. Kontrollen innebär 
att företagare inom primärproduktionen blir 
uppmärksammade på krav som ställs inom 
produktionen. Kontrollen är viktig för att 
upprätthålla en produktion som ger säkra 
livsmedel och foder för människor och djur. 

Det är mycket stor variation i hur många 
kontroller länen har gjort av de kontroller 
som de har tilldelats enligt den nationella 
kontrollplanen. Vissa län har kunnat utföra 
kontroller som normalt medan andra län har 
påverkats kraftigt av pandemin på olika sätt. 
En del län har fått avsätta personella resurser 
för pandemitillsynen och andra län har 
begränsat sina kontroller med hänsyn till 
smittspridning. 

Flytten av foderregistret från Jordbruksverket 
har i stor omfattning inneburit ett omfattande 
arbete med registervård då många företag har 
uppstått som dubbletter, både 
livsmedelsföretag och foderföretag. I 
samband med rättning av dubbletter har 
många län även gjort annan registervård. 
Tillförlitligheten i registret är begränsad och 
det är vanligt att företag som har upphört 
inte blivit avregistrerade. Flera län har 
prioriterat registervården framför utförande 
av kontroll för att på sikt få ett tillförlitligt 
register för uttag av kontrollgårdar. 
Sammantaget har länsstyrelserna inte kunnat 
uppnå 1 000 kontroller för 2021 med 
anledning av pandemin och arbete med 
registervård av Primör. 

Prestationer och effekter 

Livsmedels- och foderkontroll samt övrig 
livsmedelskontroll 
Länsstyrelsen har genomfört riskbaserad 
planerad kontroll av 55 av de i länet 1918 
registrerade livsmedelsanläggningarna. Det är 
Länsstyrelsens erfarenhet att 
uppmärksammade brister vanligen snabbt 
åtgärdas av producenten. Registrering av nya 
primärproducenter i Primör har skett 
kontinuerligt under året.  

Länsstyrelsen har arbetat med den 
nödvändiga registervården av Primör efter 
överflyttningen av kompletterande uppgifter 
från Jordbruksverket. Länsstyrelsens 
bedömer att de senaste årens genomförda 
kontroller av primärproduktion av livsmedel 
har ökat medvetenheten bland länets 
primärproducenter om betydelsen att 
registrera sin produktion av livsmedel i 
registret Primör. Länsstyrelsen kontrollerar 
de produktionsformer där risken är störst att 
brister påverkar målet att i länet ha en 
produktion av säkra livsmedel för 
konsumenterna. 

På grund av covid-19 har inte Länsstyrelsen 
under 2021 genomfört revison av kommunal 
livsmedelskontroll som planerat. Revision av 
kommunernas offentliga livsmedelskontroll 
är föremål för diskussion mellan 
länsstyrelserna. Det är Länsstyrelsens 
förhoppning att när de diskussioner som förs 
om formen för revisionsarbetet (lagstöd, 
finansiering, stöd från Livsmedelsverket mm) 
är slutförda så kommer revision av 
kommunernas livsmedelskontroll i länet att 
kunna återupptas.  

Länsstyrelsen har anordnat länsträffar för 
länets livsmedelsinspektörer. Av 
smittskyddsskäl har det inte varit lämpligt att 
genomföra det planerade länsprojektet om 
samsyn inom livsmedelskontrollen 2021. 
Länsstyrelsen har följt upp genomförda 
åtgärder efter revision av 
livsmedelskontrollen i fyra av länets 
kommuner. Samtliga har har skickat in 
åtgärdsplaner i vilka de anger hur de ska 
komma till rätta med de påtalade bristerna. 
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Djurskydd  
Länsstyrelsen genomför planerade kontroller, 
såsom normalkontroller, riktade kontroller 
eller kontroller, inom ramen för ett regionalt 
eller nationellt kontrollprojekt. Myndigheten 
får regelbundet in anmälningar från 
allmänheteten, från olika organisationer, från 
polisen samt från andra länsstyrelser om 
bristande djurhållning. Anmälningarna 
hanteras efter en fastställd rutin.  

En viktig del av det förebyggande 
djurskyddsarbetet utgörs av förprövningen av 
planerade stall, andra förvaringsutrymmen 
och hägn och av anläggningar för djur. 
Länsstyrelsen informerar djurhållare om 
gällande regelverk och förändringar vid lokala 
möten, i Länsstyrelsens tidning Förvetet och 
genom nyhetsbrev till länets 
djurhälsopersonal. 

Trots covid-19 har Länsstyrelsen bibehållit en 
riskbaserad, effektiv och rättssäker 
djurskyddskontroll, men kontrollerna har 
anpassats utifrån förutsättningarna. 
Länsstyrelsen har genomfört 
normalkontroller under 2021 i stort sett 
enligt plan. Anmälningsärendena har 
hanterats enligt beslutad rutin och fler 
ärenden har, jämfört med åren innan 
pandemin, kunnat hanterats administrativt. 
Antalet anmälningsärenden fortsätter att 
minska. År 2019 inkom 574 anmälningar. I 
början av pandemin noterade Länsstyrelsen 
en tydlig nedgång och totalt inkom 480 
anmälningar under 2020. År 2021 inkom 434 
anmälningar. Om den fortsatta nedgången 
beror på covid-19 är dock oklart. 

Länsstyrelsen har förprövat 76 planerade ny- 
och ombyggnader av stall, andra 
förvaringsutrymmen eller hägn för djur och 
107 besiktningar har genomförts under året. 
Det kan jämföras med 2020, som var mer ett 
normalår, då myndigheten gjorde 83 
förprövningar. Länsstyrelsen bedömer att den 
stora prisökningen på byggvaror bidragit till 
minskningen. Länsstyrelsen har under året 
handlagt ett par resurskrävande och medialt 
uppmärksammade ärenden som gällde 
omhändertagande. Den massmediala 
uppmärksamheten har resulterat i ökad 
medvetenheten om skyldigheten att följa 
djurskyddslagstiftningen hos 

verksamhetsutövare, djurägare och allmänhet. 
Inom djurskydd har alla ärenden om tillstånd 
för viss djurhållning och 90 procent av 
anmälningsärenden hanterats inom 
målsättningen för handläggningstid. 
Länsstyrelsen har prioriterat en snabb 
återkoppling till de djurhållare som har 
kontrollerats, vilket har medfört att 93 
procent av kontrollrapporterna har lämnats 
inom det nationella målet 21 dagar.  

Djurhälsa och smittskydd 
I samarbete med Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA) bevakar 
Länsstyrelsen det internationella och 
nationella läget rörande smittsamma 
djursjukdomar. Myndigheten följer upp att 
reglerade åtgärder utförs av 
verksamhetsutövarna, exempelvis inom 
salmonellaprogrammet för värphöns. De 
veterinära verksamheternas hygienplaner i 
länet följs fortlöpande upp i syfte att 
förhindra djursjukvårdsspridna smittämnen 
och sjukdomar. Området är till stor del 
incidentstyrt och Länsstyrelsen har agerat vid 
varje tillfälle som myndigheten har fått 
information om olika smittsamma 
djursjukdomar. 

Det finns hygienplaner i samtliga av länets 
verksamheter inom djurens hälso- och 
sjukvård och under åren 2018 till 2021 har 
samtliga hygienplaner utom två granskats. 
Med anledning av två laboratorierapporter 
som inkom 2020 har Länsstyrelsen under 
2021 genomfört kontroller av att veterinärer 
uppfyller sina skyldigheter avseende 
multiresistenta stafylokocker (MRSA och 
MRSP). Länsstyrelsens kontroller avseende 
hygienplaner visar att veterinärerna följer 
Föreskrifter om ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2013:14) om förebyggande och 
särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för 
att förhindra spridning av zoonoser och 
andra smittämnen (K112). Därmed är det 
operativa målet i den nationella 
kontrollplanen 2018–2021 om 
mikrobiologiska risker uppfyllt. 

Den omfattande bekämpningen av 
fågelinfluensa har under året medfört att 
Länsstyrelsen lånat ut veterinärkompetens till 
Jordbruksverket motsvarande en heltidstjänst 
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under en stor del av året. Syftet med 
utlåningen av veterinärkompetensen var att 
därigenom stärka det nationella arbetet med 
bekämpningen av fågelinfluensan under 
2021. 

Djurhälsopersonal och läkemedelsfrågor 
Länsstyrelsen har fått in rapporter från 16 
veterinärer som föreskriver läkemedel för 
villkorad läkemedelsanvändning i sammanlagt 
29 besättningar som ligger i Jönköpings län. 
Länsstyrelsen har gjort administrativ tillsyn av 
åtta av veterinärerna i högsta riskklassen 
utifrån Länsstyrelsens riskklassificering. 
Länsstyrelsen har under 2021 inte genomfört 
några fullständiga riskbaserade kontroller av 
djurhållares läkemedelshantering på gård. I 
samband med kontroll av foder och 
livsmedel i primärproduktionen görs dock 
viss kontroll av läkemedelshanteringen i 
verksamheter med djur. Kontrollen omfattar 
då dokumentation och att läkemedel används 
på ett tillåtet sätt. Under året har 50 sådana 
kontroller gjorts. 

Animaliska biprodukter 
Länsstyrelsens arbete med animaliska 
biprodukter innebär kontroll av transportörer 
för, och transporter av, animaliska 
biprodukter. Efter ansökan från 
verksamhetsutövare beslutar Länsstyrelsen 
om huruvida omlastningsplatser för 
animaliska biprodukter kan godkännas.  

Åtta verksamheter som är registrerade för 
transport av animaliska biprodukter har 
inventerats. Uppgifter om verksamheterna 
begärdes in som en del i riskvärderingen inför 
kommande kontrollverksamhet. Under 2021 
har tre nya verksamheter etablerats i länet. 
Verksamheterna i länet bedöms ligga i en 
mycket låg riskklass, och inför 2021 
beslutades att ingen kontroll av dessa 
verksamheter skulle genomföras under 2021 
eller 2022. Länsstyrelsen planerar att under 
2022 göra en förnyad riskvärdering av 
verksamheterna. 

Tillsyn av hund och katt 
Länsstyrelsen får in anmälningar från 
allmänheten eller polis om personer som 
misstänks för att inte hålla sin hund eller katt 
i enlighet med lag (2007:1150) om tillsyn över 
av hund och katt. Ärendena hanteras enligt 
en fastställd rutin. Länsstyrelsen kan även 
notera brister av tillsynen av hund och/eller 
katt i samband annan kontrollverksamhet. 
Verksamhetsområdet är helt incidentstyrt och 
planering sker efter tidigare erfarenheter. I 
likhet med djuskyddstillsynen var 
tillsynsärendena 2021 något färre än 2020, det 
vill säga under perioden med covid-19. 
Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med 
tillsynsfrågorna rörande hund och katt inte 
har någon större samhällelig effekt, men är 
för de personer, främst djurägare, i 
närområdet av en hundägare som fått 
föreläggande om åtgärder (koppel- eller 
munkorgstvång) mycket betydelsefulla. 
Åtgärder i tillsynsärenden har gett dessa 
personer en säkrare närmiljö. Dessa ärenden 
är på grund av dess sociala struktur ofta mer 
resurskrävande då kommunikationen med 
djurhållarna ofta är komplicerad.  

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19  
Verksamheten har påverkats då den operativa 
kontrollen och tillsynen minskat på grund av 
de allmänna restriktioner som varit i 
samhället under 2021. Vidare har 
Länsstyrelsen inordnat pandemitillsynen som 
en del av veterinär- och djurskyddsenheten.  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen har till stor del uppfyllt målen 
inom sakområdet. Covid-19 och 
fågelinfluensans utbrott i södra Sverige har 
påverkat Länsstyrelsens slutresultat. Samtidigt 
har verksamheten upprätthållit 
djurskyddsverksamheten med gott resultat 
och det är Länsstyrelsens bedömning av 
resultatet för det samlade 
verksamhetsområdet, Livsmedelskontroll, 
djurskydd, allmänna veterinära frågor, under 
rådande förhållande är gott.   
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REGIONAL TILLVÄXT OCH INFRASTRUKTURPLANERING 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p3 Regional tillväxt Länsstyrelseinstruktion 

3§ p4 Infrastrukturplanering Länsstyrelseinstruktion 

1C1 Regionalt tillväxtarbetet och samverkan med regionerna Regleringsbrev 

1C2 Mål i regionala utvecklingsstrategin Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar 
uppgifterna och uppdragen på 
verksamhetsområdet. 

• Samordna och skapa förutsättningar för 
samverkan mellan viktiga aktörer i länet 
såsom statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv, föreningar och andra 
frivilligorganisationer, för att skapa 
tillväxt i länet. Samverkan är inte minst 
viktig när regionala strategier tas fram för 
hur länet ska utvecklas.  

• Fördela bidrag och stöd för strategiska 
utvecklingssatsningar i länet. 

• Bevilja ekonomiskt omsättningsstöd till 
enskilda näringsidkare och handelsbolag 
vars omsättning har minskat i större 
omfattning till följd av covid-19-
pandemin. 

• Fysisk planering av vägar och järnvägar 
genom att tillhandahålla statliga 
planeringsunderlag, godkänna 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
samverkan med sökanden i processen, 
besluta om tillstånd enligt miljöbalken 
och tillsyn över kommunala detaljplaner. 

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är 
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i 
alla delar av landet. En viktig 
bedömningsgrund för den regionala 

utvecklingspolitiken är statliga myndigheters 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 

Den regionala utvecklingspolitiken ska även 
bidra till att nå andra mål: 

• Den regionala utvecklingspolitiken ska 
bidra till att nå det långsiktiga 
klimatmålet och de nya etappmålen för 
minskad klimatpåverkan samt bidra till 
att nå övriga relevanta miljömål. 

• Den regionala utvecklingspolitiken har 
en geografisk utgångspunkt där 
landsbygder ingår och därför ska den 
bidra till att uppnå landsbygdspolitikens 
mål. 

Transportpolitikens övergripande mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Utöver det övergripande målet finns 
ett funktionsmål om tillgänglighet och ett 
hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Målet för politiken för de grundläggande 
betaltjänsterna är att alla i samhället ska ha 
tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 
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Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 0,8 0,4 0,7 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 0,6 0,3 0,6 

Antal årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 33 31 30 

Antal beslutade ärenden 41 23 24 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 7 4 3 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 793 477 764 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 2 460 2 074 2 969 

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i 
årsredovisningen 2021. 

Prestationer och effekter 

Samordning och förutsättningar för 
samverkan 
Verksamheten inom regional tillväxt utgörs 
till stor del av samverkan med Region 
Jönköpings län. Samverkansråd och nätverk 
som Länsstyrelsen ansvarar för är bland 
annat partnerskapet för 
landsbygdsprogrammet, ett Agenda 2030-
nätverk, klimatrådet och forum för social 
hållbarhet. Länsstyrelserna och regionerna i 
Småland samverkar för att genomföra de 
regionala skogs- och trästrategierna för 
Småland.  

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 
initierade under året ett arbete med att 
utveckla ett forum för dialog om länets 
framtid med fokus på näringslivets 
utveckling, forum för utveckling. Under året 
inleddes också ett arbete med att omarbeta 
befintlig överenskommelse om samverkan 
mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings 
län. 

Länsstyrelsen är sammankallade för 
styrgruppen för den regionala 
livsmedelsstrategin och det strategiska arbetet 
sker i samverkan med Region Jönköpings län 
och har resulterat i samordnade insatser för 
länets utveckling. I länet finns en bred 
samverkan där deltagande aktörer 
kompletterar varandra. Det ger 
förutsättningar för ett effektivt 

genomförande av livsmedelsstrategin. 
Myndighetens insatser med koppling till 
målen för den regionala utvecklingspolitiken 
och länets regionala livsmedelsstrategi bidrar 
till fler arbetstillfällen såväl i mindre orter 
som på landsbygden.  

Service och betaltjänster 
Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka 
betaltjänstmarknaden och har även följt upp 
statlig närvaro och offentlig service i länet. 
För att uppmärksamma utvecklingen i länet 
och dess konsekvenser för medborgarna har 
rapporterna  presenterats och diskuterats vid 
flera interna och externa möten under året. I 
Länsstyrelsens uppföljning av medborgarnas 
tillgång till statliga servicegivande 
myndigheter, till grundläggande betaltjänster 
samt till post-och pakethantering, 
apoteksvaror och drivmedel kan 
Länsstyrelsen konstatera att länet har 
utmaningar kopplat till medborgarnas 
delaktighet, trygghet och tillit. I fem av länets 
tretton kommuner saknas närvaro av statliga 
myndigheter och tillgängligheten till statlig 
service är begränsad.  

För att erbjuda möjlighet till utbyte av 
erfarenheter samt informera om 
betaltjänstlösningar och frågor kopplat till 
beredskap och cybersäkerhet arrangerades en 
handlarträff riktad till mindre butiker, så 
kallade ”sista butiken på orten”, vilka är 
särskilt prioriterade i det Regionala 
serviceprogrammet. 
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Ekonomiskt omsättningsstöd 
Utnyttjandet av omsättningsstöd för enskilda 
näringsidkare vid omsättningstapp (OMS) i 
Jönköpings län har varit lågt. Däremot har 
Jönköpings län har företagen i hög 
utsträckning utnyttjat korttidsstödet. Totalt 
har 202 mnkr beviljats till länets företag 
under 2021. Branscher med flest beviljade 
ansökningar är handel, hotell och 
restaurangverksamhet samt tillverkning. 
Stöden har varit viktiga, men har upplevts 
komplicerade och för en del företag som är 
underleverantörer till besöksnäringen så kom 
stöden sent. Många företag har fått vänta på 
utbetalningar, vilket inneburit att de varit 
sena med att återanställa personal.  

Finansiering via 1.1 anslaget  
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län har 
under flera år och  vid ett flertal tillfällen 
samfinansierat projekt för att markera 
projektens dignitet och betydelse för den 
regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings 
län. Länsstyrelsen har beviljat medel via 1.1 
anslaget till projektet Jönköpings län helt 
uppkopplat som slutredovisades under 2021. 
Fokus har varit att ta fram en modell för att 
beräkna alternativkostnaden för att 
färdigställa den storskaliga 
fibernätsutbyggnaden som pågår i Sverige. 
Modellen kan appliceras för vilken svensk 
geografi (kommun, region, riket) som helst. 
Resultatet visar att fiberutbyggnad är en 
mycket lönsam affär för samhället och en helt 
grundläggande förutsättning för att samhället 
fullt ut ska kunna ta ut de 
effektiviseringsmöjligheter som 
digitaliseringen skapar fullt ut.  

Länets bredbandsutbyggnad  
Tillgång till bredband är av stor betydelse för 
den regionala tillväxten i länet och minskar 
skillnader mellan stad och landsbygd. I 
samverkan med Region Jönköpings län 
verkar Länsstyrelsen för en fortsatt 
bredbandsutveckling. Länsstyrelsen har tagit 
fram kartor till den regionala 
bredbandskoordinatorn samt deltagit vid de 
nätverksträffar som Region Jönköpings län 
anordnat med kommuner och nätägare. 
Vidare har Länsstyrelsen, med utgångspunkt i 
Jordbruksverkets riktlinjer, informerat 
stödsökande  om regler och instruktioner för 
ansökningar om utbetalningar.  

Infrastruktur 
Länsstyrelsens uppdrag i Trafikverkets 
framtagande av vägplaner och järnvägsplaner 
berör många sakområden och sker genom 
samverkan externt och internt. Vid 
samverkansmöten med Trafikverket och 
övriga länsstyrelser i södra Sverige behandlas 
frågor såsom vattenverksamhet och 
jordbruksmarkens betydelse i 
infrastrukturprojekt. Internt sker samverkan 
genom planberedning och internremiss i 
samband med samråd, granskning av 
miljökonsekvensbeskrivningar samt 
fastställande av väg- och järnvägsplaner. 
Länsstyrelsen har varit samrådspart i ärenden 
som gäller säkerhetshöjande åtgärder vid 
järnvägarna samt vid nedläggning av 
järnvägsspår. För planeringen av 
höghastighetsjärnväg i Västra Götalands län 
granskar Länsstyrelsen samrådshandlingarna 
och lämnar yttrande i den mån planerna kan 
ha en inverkan på framtida sträckning genom 
Jönköpings län. Länsstyrelsen har deltagit vid 
samråd med Trafikverket för fyra olika 
vägplaner avseende riksväg 26. Beslut om 
betydande miljöpåverkan har fattats för dessa 
fyra planer. Länsstyrelsen har även beslutat 
om godkännande av 
miljökonsekvensbeskrivning till en vägplan, 
förbifart Bor i Värnamo kommun, samt 
tillstyrkt fastställande av planen. 

Fysisk planering 
Länsstyrelsen och Trafikverket har 
återkommande avstämningar om aktuella 
samhällsplaneringsfrågor. I inledningsskedet 
av arbetet med översiktsplaner deltar 
Länsstyrelsen, Trafikverket och Region 
Jönköpings län i ett uppstartsmöte, för att ge 
en samlad bild av de regionala och statliga 
transportinfrastrukturfrågor som den aktuella 
kommunen behöver förhålla sig till. 
Länsstyrelsen deltar i den samverkan som 
Region Jönköpings län ansvarar för och som 
syftar till att främja mer hållbara transporter 
genom transporteffektiv bebyggelsestruktur 
och ökad andel gång, cykel och 
kollektivtrafik.  

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Samverkan med relevanta regionala 
tillväxtaktörer i länet har fördjupats ytterligare 
under året för att stötta näringslivet. Bland 
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annat har Länsstyrelsen i Jönköpings län haft 
dialog med länets banker i syfte att underlätta 
för länets företagare och kartlägga vilka 
hinder de står inför. Flera planerade 
konferenser och träffar har ställts in eller 
ändrats till digitala som följd av pandemin. 
Det finns därmed ett behov av extern 
samverkan i vilken aktörerna träffas på plats 
för att underlätta nätverksskapande, dialog 
och möjliggöra fördjupad samverkan inom 
flera områden inom regional tillväxt. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att vi 
genomfört årets verksamhet med ett gott 
resultat. Redovisade insatser i form av 
regional samverkan inom flertalet områden 
bedöms ha en positiv inverkan på länets 
tillväxt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Insatserna bedöms ha ökat förutsättningarna 
för att leva, verka och bo i Jönköpings län. 
Många av Länsstyrelsens insatser inom andra 
verksamhetsområden såsom 
livsmedelsstrategiarbetet, 
bredbandsutbyggnad, kommersiell service, 
Agenda 2030, samhällsplanering och fysisk 
infrastruktur främjar en hållbar regional 
tillväxt och utveckling i länet.  

Länsstyrelsen bedömer att resultatet av 
arbetet med infrastruktur och fysisk planering 
är gott och att det finns en god samverkan 
med exempelvis Trafikverket. 
Utvecklingspotential finns i hur Länsstyrelsen 
tillsammans med exempelvis Region 
Jönköpings län kan utveckla arbetet för att 
främja hållbara transporter.  

 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING OCH BOENDE 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende Länsstyrelseinstruktion 

5§ p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Länsstyrelseinstruktion 

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete (M2017/03235/Mm) Övriga uppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar 
uppgifterna och uppdragen inom 
verksamhetsområdet: 

• Samordna de planeringsunderlag som 
olika myndigheter tar fram som stöd till 
kommunens planläggning (natur- och 
kulturvärden, infrastruktur, militära 
intressen, vattenfrågor). 

• Samordna länsstyrelsernas uppdrag om 
rådgivning och vägledning till 
kommunerna inom ramen för tidig dialog 
för ökat bostadsbyggande.  

• Utveckla länsstyrelsernas arbete med 
digital samhällsbyggnadsprocess. 

• Samordna och ta tillvara statens intressen 
i den kommunala översiktsplaneringen 
och vid detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Länsstyrelsernas 
uppdrag gäller följande områden: 

riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, mellankommunal 
samordning, människors hälsa eller 
säkerhet, risken för olyckor, 
översvämning eller erosion 

• Prövning enligt plan- och bygglagen 
(översikts- och regionplaner, detaljplaner, 
områdesbestämmelser, överklagande av 
kommuns beslut, tillsyn, vägledning och 
uppföljning) 

• Ansvara för att analysera och rapportera 
hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi 
stödjer även kommunerna i att ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjning. I 
uppdraget ingår även att årligen ta fram 
en regional bostadsmarknadsanalys, 
säkerställa kommunernas medverkan i 
Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät 
och att sammanställa uppgifter om 
värdeöverföringar i kommunala 
bostadsbolag. 
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• Stöd till hyresbostäder och bostäder för 
studenter och till bostäder för äldre, samt 
stöd till energiåtgärder. 

• Samordna arbetet med klimatanpassning, 
strandskyddsdispenser och 
havsplanering. 

• Hantera överklaganden av kommunala 
beslut och uppföljning av tillsynsarbetet i 
kommunernas byggnadsnämnder. 

• Handläggning och prövning av 
lokalhyresstöd för hyresvärdar som gett 
rabatt på lokalhyran till utsatta branscher 
under covid-19. 

• Samverkan och samordning inom ramen 
för uppdraget om Rådet för hållbara 
städer. 

Det övergripande målet för området 
samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor 
i alla delar av landet en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling underlättas. För 
området bostadsmarknad är målet långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud 
av bostäder som svarar mot behoven. 

Länsstyrelserna ska även verka för genomslag 
av nationella mål, såsom gestaltad livsmiljö 
och miljömålet god bebyggd miljö. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 13,0 11,7 11,9 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 9,4 7,7 7,0 

Antal årsarbetskrafter män 3,6 4,0 5,0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 212 2 038 1 466 

Antal beslutade ärenden 1 754 2 203 1 233 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 12 16 9 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 13 654 12 273 12 869 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 548 1 643 
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Resultatindikatorer 
Detta är ett komplext verksamhetsområde och det är svårt att mäta länsstyrelsernas bidrag till det 
övergripande nationella målet. Några indikatorer listas nedan. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 

uppdrag 

Källa Mål-

värde 

År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Antal påbörjade bostäder Ge alla människor i 

alla delar av landet 

en från social syn-

punkt god livsmiljö 

där en långsiktigt god 

hushållning med 

naturresurser och 

energi främjas samt 

där bostadsbygg-

ande och ekonomisk 

utveckling 

underlättas. 

Långsiktigt väl 

fungerande bostads-

marknader där 

konsumenternas 

efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder 

som svarar mot 

behoven.  

Årlig analys 

och rapport 

om läget i 

länet på 

bostads-

marknaden 

SCB1) 3) 1 706 1 479 1 157 

Antal färdigställda 

bostäder 

Se mål ovan. Årlig analys 

och rapport 

om läget i 

länet på 

bostads-

marknaden 

SCB1) 3) 942 1 354 1 462 

Länsstyrelsens 

handläggningstid för 

överklagade bygglov för 

bostäder, dock inte 

fritidshus; andel avgjorda 

inom 80 dagar 

Se mål ovan. Prövning enligt 

plan- och 

bygglagen 

Platina
2) 

75% 82% 91% 91% 

Länsstyrelsens 

handläggningstid för 

överklagade bygglov för 

bostäder, dock inte 

fritidshus; andel ärenden 

avgjorda inom 120 dagar 

Se mål ovan. Prövning enligt 

plan- och 

bygglagen 

Platina
2) 

90% 100% 100% 100% 

1) Statistiska centralbyråns statistik: Nybyggnad av bostäder. 

2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

3) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma indikatorn. 

Kommentar till resultatindikatorerna 

Länsstyrelsen kan konstatera att antalet påbörjade bostäder i Jönköping län ökat mellan åren 2019 till 2021, och att 

byggtakten stadigt ökat. Vad gäller antalet färdigställda bostäder ligger det på ungefär samma nivå under tidsintervallet. 

Hur Länsstyrelsen kan påverka antalet bostäder som byggs i länet är svårbedömt och myndighetens påverkan på 

byggtakten är sannolikt mycket liten. Utförligare resonemang kring bostadsbyggandet i länet återfinns i den 

bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen årligen levererar till Boverket.  

Länsstyrelsernas arbete med att bistå 
Rådet för hållbara städer 
(M2017/03235/Mm) 
Länsstyrelserna ingår som en av 13 
medlemmar i Regeringens Råd för hållbara 
städer. I februari 2021 lämnade Rådet sin 
årliga rapportering av uppdraget till 
Regeringskansliet.  Rådets medlemmar har 
under 2021 samverkat kring ett trettiotal 
åtgärder. Ett tiotal samverkansåtgärder har 
avslutats under året och övriga fortsätter 

under 2022. Länsstyrelserna har haft 
drivansvar för tre av åtgärderna, bland annat 
anordnat ett kompetensutvecklings-
seminarium för länsstyrelsens tjänstepersoner 
om hållbar stadsutveckling.  

Fyra möten har hållits i Rådet och åtta möten 
har hållits i Rådets expertnätverk. Ett 
gemensamt möte har hållits för Rådets 
samtliga referensgrupper: Kommungruppen, 
Forsknings- och innovationsgruppen och 
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Näringslivsgruppen. Ett stormöte har hållits 
för Rådet, expertnätverket och 
referensgrupperna. Rådet har blivit partner i 
EU-satsningen New European Bauhaus 
(NEB). Boverket, ArkDes, 
Energimyndigheten, Formas och Vinnova 
har arrangerat workshoppar om NEB, som 
dokumenterats i en rapport som skickats till 
EU. Rådet har också samverkat med bland 
annat satsningarna Viable Cities och 
Horisont Europa. 

Rådets ordförande har tillsammans med 
landshövdingar i fem län, Kalmar, 
Västernorrland, Stockholm, Örebro och 
Kronoberg, anordnat länsträffar för 
kommunerna i respektive län med syfte att 
föra dialog kring kommunernas arbete med 
hållbar stadsutveckling. 

Rådets gemensamma webbplats 
www.hållbarstad.se, som nylanserades i 
december 2020, har under året fyllts på och 
vidareutvecklats i syfte att underlätta för 
kommuner och andra aktörer att hitta aktuellt 
material inom hållbar stadsutveckling. Rådet 
har låtit ta fram en rapport om pandemins 
påverkan på hållbar stads- och 
samhällsutveckling. Rapporten har 
presenterats för berörda sakområden på 
länsstyrelserna. En förstudie om nationell 
samordning av finansiering och kunskap 
inom hållbara städer och samhällen har tagits 
fram inom en av samverkansåtgärderna.  

Regeringskansliet har gjort en utvärdering av 
Rådet för hållbara städers verksamhet. 
Utvärderingen bedömer att Rådet uppfyller 
sitt syfte. 

Prestationer och effekter 

God dialog internt och externt bidrar till 
en rättssäker planprocess 
Länsstyrelsen har en väl fungerande 
beredning av detaljplaner och 
översiktsplaner, med utgångspunkt i 
veckovisa planberedningar där en bred 
representation av kompetenser inom 
myndigheten deltar. Syftet är att genom en tät 
intern dialog säkra en enhetlig och saklig 
vägledning i planeringsfrågor.  

Samrådsyttranden och annan myndighets-
utövning handläggs skyndsamt och 
rättssäkert och, med få undantag, inom de 
samrådstider som kommunerna angivit. 
Länsstyrelsen har som rutin att erbjuda en 
särskild genomgång av samrådsyttranden 
med länets kommuner, vilket kommunerna 
har gett positiv återkoppling på. Vi genomför 
även avstämningsmöten om pågående 
planeringsfrågor med varje kommun två 
gånger om året. Vid ett flertal tillfällen under 
året har vi genomfört särskilda dialogmöten 
med kommunerna. Komplexa 
frågeställningar om vindkraft, 
Försvarsmaktens influensområden samt ras 
och skred är exempel på frågeställningar som 
tagits upp och där Länsstyrelsen gett 
vägledning. Dialogerna bidrar till ett öppet 
och konstruktivt samtalsklimat mellan 
Länsstyrelsen och länets kommuner.  

För att underlätta kommunernas planarbete 
arbetar Länsstyrelsen med att samordna och 
kommunicera olika planeringsunderlag. 
Länsstyrelsen har, exempelvis vid 
konferenser, gett generell information om 
planeringsunderlag och om hur kommunerna 
kan använda verktyget Planeringskatalogen. 
Vidare har Länsstyrelsen gett rådgivning till 
samtliga kommuner om hur 
planeringsunderlag kan användas i enskilda 
kommuners aktuella detalj- och 
översiktsplaner. 

En öppen och kontinuerlig dialog med 
kommunerna är avgörande i arbetet för ett 
hållbart samhälle. Goda dialoger i tidiga 
skeden med länets kommuner har bidragit till 
att ingen detaljplan under året överprövats av 
Länsstyrelsen.  

Merparten av kommunerna i Jönköpings län 
arbetar för närvarande aktivt med 
översiktsplaner. Länsstyrelsen ser framför sig 
att antal antagna översiktsplaner kommer att 
öka under de kommande åren, vilket i 
förlängningen ökar länets möjligheter att 
utvecklas på ett hållbart sätt. Länsstyrelsen 
har anpassat sin verksamhet för att på ett bra 
sätt ge stöd i den processen, bland annat 
genom tidiga dialoger och samverkan med 
andra myndigheter och regionala aktörer.  
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Länsstyrelsen har under året påbörjat arbetet 
med att ta fram underlag till kommunernas 
planeringsstrategier om de statliga och 
mellankommunala intressen som har 
betydelse för översiktsplaners aktualitet.  

Projekt om social hållbarhet i fysisk 
planering i syfte att stötta kommunerna 
Länsstyrelsen har uppmärksammat att 
kommunerna efterfrågar råd och vägledning i 
frågor om social hållbarhet i fysisk planering 
och har inlett ett projekt som syftar till att 
klargöra kommunernas behov av vägledning 
och utforma vägledande och stödjande 
insatser. Projektet har tagits väl emot och 
bidragit till ökad dialog om social hållbarhet 
kopplat till fysisk planering. Inom ramen för 
projektet genomförs även intern 
kompetensutveckling för att säkerställa att vi 
är tydliga i hur och när vi lyfter olika aspekter 
av social hållbarhet, exempelvis i yttranden 
över detalj- och översiktsplaner.  

Utveckling mot en digital 
samhällsbyggnadsprocess 
De nationella projekten Prozesso och Plaza 
syftar till att länsstyrelserna ska kunna möta 
upp den digitalisering av i första hand 
detaljplaneprocessen som nu sker i 
kommunerna. Genom dialog och 
kompetenshöjning har länsstyrelserna under 
året förberett leveranser från projekten och 
förbättrat förutsättningarna för att kunna 
möta kraven och förväntningarna på en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.  

Länsstyrelsen har även lyft 
digitaliseringsfrågorna med länets kommuner, 
bland annat vid kommundialoger och 
konferenser. Kommunerna har kommit olika 
långt i digitaliseringsarbetet och det finns ett 
behov av forum för diskussion och 
erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen anordnade 
under hösten en särskild workshop för 
kommunerna där digitaliseringsfrågor lyftes, 
och uppföljande tillfällen kommer sannolikt 
att genomföras under 2022.  

Tillsynsvägledningen tillgodoser ett stort 
behov i länets kommuner 
Länsstyrelsen bedriver en välfungerande och 
aktiv tillsynsvägledning för kommunernas 
byggnadsnämnder. Myndigheten arbetar 
utifrån en tillsynsvägledningsplan avseende 

plan- och bygglagen för åren 2020-2022 och 
vi har till stora delar kunnat följa planen 
under 2021. Länsstyrelsen har genomfört 
förhållandevis många aktiviteter under året, 
bland annat en rad digitala tematräffar om 
exempelvis kontrollplaner, tillsynsplaner, god 
inomhusmiljö och klimatdeklarationer. Vi har 
också bedrivit tillsynsvägledning genom 
konferenser, nyhetsbrev och direktkontakt 
med kommunerna. Länsstyrelsen ger även 
generella råd om tillämpningen av plan- och 
bygglagen i samband med bygglovsprövning. 
Insatserna tillgodoser ett stort behov i 
kommunerna och bidrar till ökad kunskap 
om aktuell lagstiftning, samordning, 
effektivare arbete i kommunerna och 
erfarenhetsutbyte mellan kommuner.  

Bostadsförsörjning 
Flera av länets kommuner arbetar med nya 
riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Länsstyrelsen har under året genomfört tidiga 
dialoger med kommuner som befunnit sig i 
ett uppstartsskede, samt svarat på remisser 
från de kommuner som tagit fram nya 
riktlinjer. Våra yttranden har varit inriktade 
på de sociala aspekterna av bostadsförsörj-
ningen, såsom bostäder till särskilda grupper. 
Vi har också arbetat med att stötta 
kommunerna i deras vräkningsförebyggande 
arbete, bland annat genom att anordna ett 
kunskapshöjande seminarium där olika 
myndigheters och kommuners perspektiv 
och erfarenheter lyftes. Seminariet föll väl ut 
och det finns önskemål från kommuner i 
länet om en fortsatt och fördjupad 
samverkan.  

Länsstyrelsen har i den årliga bostads-
marknadsanalysen analyserat och bedömt 
utvecklingen på länets bostadsmarknad. I 
analysen konstaterar vi att bostadsbyggandet 
fortsätter i relativt hög takt, men att 
kommunerna trots nybyggnationen 
rapporterar en fortsatt bostadsbrist. 
Länsstyrelsen har haft som mål att sprida 
bostadsmarknadsanalysen i länet, bland annat 
genom att lyfta den i olika forum där länets 
kommuner deltar. Länsstyrelsen använder 
även analysen som underlag i dialoger med 
kommuner och i arbetet med att fastställa 
kommuntal för anvisning av nyanlända.   
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Intensivt år i arbetet med  
energi- och bostadsstöd 
Länsstyrelsens arbete med energi- och 
bostadsstöden har präglats av föränderliga 
förutsättningar och ett avsevärt mått av 
osäkerhet, inte minst avseende solcellsstödet. 
Likaså har förändrade budgetförutsättningar 
för investeringsstödet för byggande av hyres-
rätter och studentbostäder samt stödet för 
energieffektivisering av flerbostadshus på-
verkat årets arbete. Länsstyrelsen har haft 
många kontakter med sökande och ett relativt 
stort antal inkomna ansökningar vid årets 
slut.  

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd 
respektive utbetalning för drygt 1 100 
lägenheter under året. Ett något lägre antal 
ansökningar om investeringsstöd för 
byggande av hyresrätter och studentbostäder 
inkom under året till Länsstyrelsen. Då 
stödet, enligt den budget som riksdagen 
fattade beslut om under hösten, kommer att 
fasas ut valde dock flera sökande att snabbt 
inkomma med ansökningar precis innan 
årsskiftet.  

Länsstyrelsens uppfattning är att majoriteten 
av stora bostadsprojekt med hyresrätter i 
länet har genomförts med hjälp av 
investeringsstödet. Potentiella konsekvenser 
om stödet försvinner är en minskad byggtakt 
för hyresbostäder och generellt högre 
boendekostnader i nybyggnation som annars 
fått stöd för lägre hyresnivåer. En utmaning i 
nuläget är även de mycket långa kötider som 
nu råder för länets kommuner och som 
innebär svårigheter för sökande att planera 
projekt. Det finns en osäkerhet om huruvida 
ansökan kommer att beviljas och i så fall när.  

Utfasning av stöd för solceller,  
lagring och radon 
Under året har Länsstyrelsen arbetat med att 
fasa ut stöden för installation av solceller, 
lagring av egenproducerad el och 
radonsanering. Framförallt har arbetet med 
de sista ansökningarna och utbetalningarna 
av solcellsstödet varit omfattande och 
inneburit många kontakter med sökande. 
Under våren fattades en stor mängd beslut 

som innebar avslag för privatpersoner och en 
reducerad stödnivå för företag. Till följd av 
en förordningsändring under hösten har vi 
omprövat avslagsbesluten till privatpersoner i 
slutet av året för de sökande som de facto 
installerat solceller. Den nya förordningen 
trädde ikraft den 1 december 2021 och 
beviljande av dessa ärenden är genomfört 
med omkring en tredjedel fram till årsskiftet.  

Under hösten öppnades möjligheten att söka 
det nya stödet för energieffektivisering av 
flerbostadshus. Stödet kommer, som en följd 
av den budget som röstades igenom i 
riksdagen, inte att vara möjligt att söka efter 
årsskiftet 2021/2022 och ett relativt stort 
antal ansökningar har därför inkommit under 
slutet av året. Dessa ansökningar kommer 
Länsstyrelsen att hantera under år 2022.  

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Arbetet har under året flutit på väl och 
merparten av de uppgifter som åligger 
Länsstyrelsen inom verksamhetsområdet har 
gått att genomföra på ett tillfredsställande sätt 
trots covid-19.  

Resultatbedömning 
Resultatet av arbetet inom verksamhets-
området Hållbar samhällsplanering och 
boende bedömer vi vara utmärkt. 
Länsstyrelsen har fullföljt uppdragen inom 
tillsyn, rådgivning och tillsynsvägledning med 
ett överlag mycket gott resultat, vilket bland 
annat avspeglar sig i goda dialoger med och 
tydlig vägledning till länets kommuner.  

Inom arbetet med stöd och bidrag har vi 
överlag hanterat ärenden så skyndsamt som 
möjligt utifrån ärendenas beskaffenhet. Detta 
gäller merparten av de energi- och bostads-
stöd som Länsstyrelsen handlägger. 
Utvecklingspotential finns i handläggnings-
tiderna avseende hyresbostadsstödet, där 
dessa i ett antal ärenden inte kunnat hållas på 
en fullt tillfredsställande nivå. Myndigheten 
har till viss del kommit ikapp under slutet av 
året. Resultatet av myndighetens arbete med 
stöden bedömer vi överlag som gott.  
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ENERGI OCH KLIMAT 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p6 Energi och klimat Länsstyrelseinstruktion 

5§ p8 Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat Länsstyrelseinstruktion 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag inom 
verksamhetsområdet sammanfattas i 
nedanstående punkter. 

• Leda och samordna det regionala arbetet 
mot de energi- och klimatpolitiska målen. 
Uppdraget omfattar att tillsammans med 
andra aktörer genomföra den regionala 
energi- och klimatstrategin och att verka 
för att energi och klimat ska bli en 
integrerad del i alla ansvarsområden. 
Detta innebär att förmedla kunskap, ge 
inspiration samt att driva och samordna 
regionala insatser som stärker 
genomförandet av uppdraget. Dessutom 
ingår att främja effektiva 
klimatinvesteringar. 

• Samordna arbetet på regional nivå med 
anpassningen till ett förändrat klimat 
utifrån uppdrag i förordning om 
myndigheters klimatanpassningsarbete 
(2018:1428) samt målen i den nationella 
strategin för klimatanpassning. 
Uppdraget omfattar samverkan, 
samordning och kunskapsfrämjande 
insatser om hur länet påverkas av ett 
förändrat klimat och vilka åtgärder som 
kan vidtas för att minska länets 
sårbarheter, främst till målgruppen 
kommuner och regionala 
sektorsmyndigheter. Dessutom ska detta 
utvärderas och följas upp. 

Nedan sammanfattar vi några mål som rör 
länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag inom 
verksamhetsområdet. 

Preciseringen av miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan ligger i linje med 
Parisavtalets temperaturmål, som är att hålla 
den globala uppvärmningen under två grader, 
men helst under 1,5 grader. Det långsiktiga 
målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa 
utsläpp. Målet innebär att utsläppen av 
växthusgaser från svenskt territorium senast  
2045 ska ha minskat med minst 85 procent, 
jämfört med 1990. 

Etappmålen på vägen mot det långsiktiga 
målet omfattar utsläpp av växthusgaser i den 
så kallade icke-handlande sektorn. I icke-
handlande sektorn ingår framförallt utsläpp 
från inrikes transporter, byggnader och 
jordbruk.  

Mål för energipolitiken handlar om att skapa 
villkoren för en effektiv och hållbar 
energianvändning och en kostnadseffektiv 
svensk energiförsörjning med låg negativ 
påverkan på hälsa, miljö och klimat samt 
underlätta omställningen till ett ekologiskt 
hållbart samhälle.  

Regeringens mål för samhällets anpassning till 
ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt 
hållbart och robust samhälle som aktivt 
möter klimatförändringar genom att minska 
sårbarheter och ta tillvara möjligheter. 
Målsättningarna om klimatanpassning i 
Parisavtalet och Agenda 2030 med de globala 
målen för hållbar utveckling ska också 
uppnås.  

Det finns även andra relevanta mål för 
verksamhetsområdet, t ex under 
generationsmålet i miljömålssystemet. I 
årsredovisningen redovisar vi information av 
väsentlig betydelse i förhållande till dessa mål. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 
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Regionala uppgifter, uppdrag och mål 
Den sammanhållande visionen för 
klimatarbetet i länet är att tillsammans skapa 
ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. 
Klimatsmart innebär att alla i länet arbetar 
aktivt både med att minska utsläppen av 
växthusgaser och att öka produktionen av 
förnybar energi, samtidigt som samhället 
anpassar sig till de klimatförändringar som 
sker. Övergripande mål för klimatarbetet i 
Jönköpings län är att  

• senast 2045 är de totala utsläppen av 
växthusgaser från Jönköpings län lägre än 
ett ton per invånare och år 

• senast 2045 producerar Jönköpings län 
mer energi än vad länet använder. 
Energin som produceras är förnybar och 
mängden är minst 10 000 GWh/år 

• klimatförändringarna möts aktivt i 
Jönköpings län genom att skapa ett 
samhälle som minskar sårbarheter och 
tillvaratar möjligheter, i ett varmare, 
torrare och blötare län. 

Visionen och de övergripande målen ingår i 
länets klimat- och energistrategi från 2019, 
och går i linje med nationella och 
internationella mål såsom de svenska 
klimatmålen, Sveriges miljömål, Parisavtalet 
och de globala målen för hållbar utveckling. 
Problemen är i många fall globala, men 
lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet 
har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges 
arbete med Agenda 2030 och hållbar 
utveckling.  

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Energi och klimat (42) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 5,9 6,4 7,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 3,6 4,2 3,8 

Antal årsarbetskrafter män 2,3 2,3 3,4 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 118 78 86 

Antal beslutade ärenden 273 156 45 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 11 137 129 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 6 375 6 785 8 268 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 800 900 800 

Resultatindikatorer 
SCB:s statistik för energi på länsnivå är förknippad med sekretess för vissa län, vilket gör att datan 
är svår att använda för att mäta utfall och effekter. Vi har valt att ta med en indikator i tabellen 
nedan. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 

uppdrag 

Källa Målvärde År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Antal inlämnade ansökningar 

under året inom Klimatklivet 

per 10 000 invånare 

Sveriges 

klimatmål 

Stöd till klimat-

investeringar 

Naturvårds-

verket1) 

2) 2,48  1,36  1,55  

1) Naturvårdsverkets ärendehanteringssystem 

2) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn 

Kommentar 

Vi ser en uppåtgående trend över åren för antalet inlämnade ansökningar till bidraget Klimatklivet med fler ansökningar 

jämfört med tidigare år, vilket är en positiv utveckling. 
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Länsstyrelsernas gemensamma arbete 
med energi och klimat (LEKS) 
Länsstyrelsernas energi- och 
klimatsamordning (LEKS) är 
samverkansorgan för det regionala arbetet 
med minskad klimatpåverkan och 
energiomställning. Med målet att läns-
styrelserna ska bidra till att de nationella 
energi- och klimatmålen uppfylls bidrar 
LEKS till att utveckla samverkan mellan 
länsstyrelserna, mellan länsstyrelsernas olika 
sakområden samt med berörda myndigheter, 
departement med flera. LEKS verkar även 
för att identifiera synergier mellan olika 
styrmedel och samhällsmål som sedan kan 
användas som hävstänger i det regionala 
arbetet. Exempel på väsentliga insatser under 
året är: 

• Fyra samverkansledare, inom områdena 
Klimatklivet, transporter, energisystem 
och regionala energi- och 
klimatstrategier. 

• Projekt inom olika sak- och 
ämnesområden, till exempel 
samhällsplanering, regional utveckling, 
lantbruk, naturvård och 
länstransportplanering. 

• Samordnade insatser för ett tiotal 
remisser.  

• Samordning av synpunkter från 
länsstyrelserna till arbetet med de 
nationella strategierna för elektrifiering 
och bioekonomi. 

• Arrangerande av två digitala 
nätverkskonferenser för länsstyrelserna. 

Flera av insatserna sker i samverkan med 
RUS (Regional Utveckling och Samverkan i 
miljömålssystemet) och olika chefsnätverk.  

Bedömningen är att resultatet är gott och i 
allt väsentligt uppnår målen för det 
länsgemensamma arbetet med energi- och 
klimatomställning. 

Prestationer och effekter 

Klimat- och energistrategin genomförs 
genom klimatrådet 
Länsstyrelsen har genomfört sina uppdrag i 
bred samverkan med klimatrådets aktörer 

utifrån prioriteringar i länets klimat- och 
energistrategi.  

I och med minskad finansiering i början av 
året tappade vi fart och samverkan med några 
av de externa aktörerna inom klimatrådet 
stannade av. Arbetsgrupper som Hållbara 
investeringar och Trähusskola fick pausas. 
Sju arbetsgrupper har haft uppdrag med 
tillhörande processaktiviteter. Förutom de 
fasta fokus- och beredningsgrupperna har de 
två grupperna Etablering av laddinfrastruktur 
och förnybara drivmedel samt Klimatveckans 
projektgrupp varit verksamma. Länsstyrelsens 
arbete, i bred samverkan med klimatrådet och 
många av länets aktörer, resulterade i två nya 
åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan och 
Anpassning till ett förändrat klimat. 
Åtgärdsprogrammen har gemensamma 
prioriteringar för länets aktörer som borgar 
för att länets klimat- och energistrategi 
genomförs. Programmen ska förstärka det 
strategiska och det operativa klimatarbetet i 
länet under programperioden 2021–2025 och 
är samordnat med Region Jönköpings läns 
arbete.  

Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat utgår ifrån att identifiera 
varje enskild aktörs sårbarheter för att på så 
sätt få en så hög kostnadsutväxling som 
möjligt i de åtgärder som genomförs. 
Länsstyrelsen har gjort en klimat- och 
sårbarhetsanalys som lett fram till de åtgärder 
som är Länsstyrelsens åtaganden i 
åtgärdsprogrammet. Utöver Länsstyrelsen, 
ingår även kommuner, Region Jönköpings 
län, regionala myndigheter och tre företag i 
åtgärdsprogrammet. Målet är att engagera fler 
företag och organisationer kommande år. 
Effekten av den nya strukturen och 
framtagandeprocessen är en ökad samsyn 
och samverkan inom ramen för 
klimatanpassningsuppdraget. Utöver detta 
arbetar myndigheten främst genom dialog 
och nätverksträffar, internt på myndigheten 
samt med framförallt andra statliga 
myndigheter, kommunerna och Region 
Jönköpings län. 

Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 
fokuserar på att uppnå samhandling, att flera 
aktörer går samman och genomför åtgärder. 
Fokusområden i Minskad klimatpåverkan är 
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transporter och resor, samhällsplanering, 
bebyggelse, konsumtion och livsstil, förnybar 
energi, gröna näringar och natur samt 
näringsliv och affärsutveckling. Vissa åtgärder 
handlar om hur aktörerna kan inrikta sitt 
arbete internt och i sin strategiska utveckling. 
Andra åtgärder är mer externt riktade med 
exempelvis kunskapshöjande aktiviteter. 
Effekterna på lång sikt är att fler av länets 
aktörer har ett strukturerat klimatarbete som 
leder till en snabbare klimatomställning i 
vilket samverkan är essentiellt. 

Klimatrådets arbete har även resulterat i en 
digital klimatvecka med tema mat och klimat. 
I år deltog myndigheter, organisationer, 

skolor, företag och kommuner och de 
uppmärksammade teman som matsvinn, 
biodrivmedel, klimatanpassat jordbruk och 
livsmedelsförsörjning. Flertalet aktörer i länet 
har anordnat egna aktiviteter spritt över hela 
länet. Klimatrådet arrangerade den årliga 
klimatkonferensen, även den på temat mat 
och klimat. Mediabevakningen var högre än 
förväntat och det resulterade i sin tur i högre 
deltagande än väntat under konferensen. En 
uppföljning av effekterna har genomförts 
genom enkät till deltagare på 
klimatkonferensen. Uppföljningen visade att 
kunskapen om klimatfrågan till viss del ökat 
hos deltagarna samt att konferensen till viss 
del kommer bidra till ökat arbete med 
klimatfrågor inom kommuner och 
organisationer.  

Ökat antal ansökningar till Klimatklivet  
Länsstyrelsen har genomfört uppdraget om 
kommunikationsplan för Klimatklivet. 
Intresset i länet är stort och antalet 
ansökningar har ökat med 80 procent jämfört 
med 2020. Under året har ansökningar för 
större projekt inom fler åtgärdskategorier 
inkommit jämfört med tidigare år och 
ansökningarna har handlagts i tid.  

Energihushållning som del av miljötillsyn  
Projektet Incitament för energieffektivisering 
har fokuserat på energifrågor i miljötillsynen i 
små och medelstora företag. Länsstyrelsen 
har under åren 2016–2021 lyft energifrågor i 
samband med miljötillsynen. Under 2021 har 
Länsstyrelsen arbetat med uppföljning av 
energibesök och med utveckling av 
arbetsmetoder för att energihushållning ska 

bli en naturlig del av tillsyn, prövning och 
samrådsprocessen. Vi har kartlagt 
energianvändning och utsläpp av 
växthusgaser för industrier och täkter som ett 
underlag för kommande prioritering i tillsyn 
och prövning. Projektet Branschvisa 
vägledningar ger stöd för energihushållning 
enligt miljöbalken. I projektet har 
myndigheten tagit fram nationella 
vägledningar för bästa teknik inom 
energihushållning för träindustri och 
livsmedelsindustri, samt en om 
energihushållning genom effektreduktion och 
nyttjande av restvärme. Materialet riktar sig 
till tillsynsmyndigheter och företag.  

Projekt för att minska utsläppen  
från transporter  
Två projekt för att minska utsläppen från 
transportsektorn pågår. Projekten drivs av 
Energikontor Norra Småland med 
Länsstyrelsen som samverkanspart, vilket 
innebär att Länsstyrelsen ingår i 
projektledningen och ansvarar för att 
genomföra specifika aktiviteter. Projektet 
Attract startade 2021 och nio kommuner och 
tre företag deltar. Projektet har som mål att 
arbetsgivare i länet inför insatser som leder 
till sänkta koldioxidutsläpp från 
arbetspendling och högre attraktivitet som 
arbetsgivare. De deltagande organisationerna 
har kunnat välja på insatser som de kan få 
stöd i, till exempel provåkarperioder med 
kollektivtrafiken, testa elcyklar och 
hälsotester. En av effekterna är att deltagare 
fått upp ögonen för hur enkelt det kan vara 
att få in aktiv rörelse i vardagen. 
Projektresultaten sprids vidare för att 
inspirera fler aktörer i länet. Projektet FASTR 
syftar till en snabbare omställning till 
fossilfria transporter. Projektet har under året 
haft dialog med kommuner och näringsliv i 
länet för att främja tankstationer för biogas 
och laddinfrastruktur. Fokus har varit på de 
delar av länet där infrastruktur saknas. 
Effekter av projektet under året är 
exempelvis investering i tankstation för 
biogas i Tranås kommun och en 
biogasstrategi med utpekade platser för 
tankstation för biogas i Vaggeryds kommun. 
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Rådgivning till lantbruket  
skapar större intresse  
Rådgivning till lantbruket bidrar till 
genomförandet av klimat- och 
energistrategin. Myndighetens insatser till 
lantbruket för att bidra till mål 7 och 13 inom 
Agenda 2030 har främst varit inriktad på 
rådgivning och kompetensutveckling. 
Länsstyrelsen har tagit upp möjligheter till 
klimatanpassning som en stående punkt på 
en stor del av årets kurser. Frågeställningarna 
har innefattat lämpliga nya grödor i varmare 
klimat, ökat parasittryck, anpassning av 
stallbyggnader, förfinade system för fållbete 
samt ett framtida ökat behov av växt-
skyddsåtgärder. Ett digitalt seminarium med 
tema mjölk- och köttproduktion med fokus 
på klimatet anordnades genom ett samarbete 
mellan Länsstyrelsen, Region Jönköpings län 
och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Syftet 
var att öka och sprida kunskap om klimat-
smart mjölk- och köttproduktion i vårt län 
och uppmärksamma metoder som innebär att 
gårdar både minskar sin klimatpåverkan och 
ökar sin lönsamhet. Delsyftet var att skapa 
medvetenhet om risker kopplat till klimat-
förändringar och dess avgörande betydelse 
för framtida jordbruksproduktion i länet. 
Länsstyrelsen har också anordnat kurser av 
olika slag för lantbrukare med fokus på hur 
lantbruket kan förbättra jordhälsan, odling, 
inbindning av biokol, effektivisering av 
produktion och på hur lantbrukare kan 
minska de klimatpåverkande utsläppen. En 
av de tydligaste effekterna av alla dessa 
insatser är ett ökande intresse för 
klimatfrågorna hos lantbrukare.  

Restaurering av våtmarker för  
minskade utsläpp av växthusgaser  
Länsstyrelsen har genomfört flera 
hydrologiska förstudier på myrmarker i 
skyddade områden, som ett första steg innan 
fysisk restaurering. Utanför skyddade 
områden initierade Länsstyrelsen ett 
samarbete med Vaggeryds kommun genom 
ett LONA-projekt med fokus på att gynna 
den biologiska mångfalden och minskade 
växthusgasutsläpp. För att konkretisera målen 
med åtgärdsarbetet har Länsstyrelsen planerat 
för att ta fram en ny regional våtmarksstrategi 
under 2022 med utgångspunkt i den 
klimatpolitiska vägvalsutredningen. 
Uppföljning av utsläpp av växthusgaser har 

inom projekt GRIP on LIFE påbörjats vid en 
mosse som restaurerades åren 2013 och 2014 
inom ramen för projektet Life to ad(d)mire. 
Resultaten visar att växthusgasutsläppen på 
den restaurerade delen fortfarande är högre 
än på referensytan. Det är dock för tidigt att 
dra slutsatser från mätningarna, vilka 
beräknas pågå till och med 2023. 
Länsstyrelsen har gjort en översyn av 
pågående torvtäkter för att identifiera vilka 
som har bäst förutsättningar för att återställas 
till våtmark. Kartläggningen ger förut-
sättningar för att i god tid kunna verka för en 
efterbehandling som är gynnsam för klimatet 
och den biologiska mångfalden. 

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län 
ökar kunskapen och stärker samverkan 
Länsstyrelsen driver tillsammans med 
Energikontor Norra Småland projektet 
Kraftsamling Vindkraft som syftar till att 
skapa förutsättningar för planering av 
vindkraft och en tydlig och transparent 
prövningsprocess. Flertalet digitala 
samverkansmöten och tematiska träffar har 
anordnats av projektet med resultatet att det 
blivit en utökad dialog mellan kommunerna, 
Energikontor Norra Småland och 
Länsstyrelsen. Projektet ska pågå till slutet av 
2022. 

Påverkan på verksamheten  
med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 har majoriteten 
av årets möten och gruppaktiviteter varit 
digitala. Detta har resulterat i att verk-
samheten tappat delar av den personliga 
kontakten med vissa aktörer, men det har i 
flera fall bidragit till att fler har kunnat delta. 
Ett exempel på negativ påverkan är arbetet 
med klimatrådet som är helt beroende av att 
kunna ses och besöka varandras verk-
samheter för att fungera optimalt. Antalet 
egeninitierade aktiviteter har med anledning 
av covid-19 minskat av samma anledning, att 
inte platsbesök och studiebesök kunnat 
genomföras. Detta har inneburit förseningar i 
leveranser i de projekt Länsstyrelsen drivit 
och deltagit i, exempelvis kopplat till 
projektaktiviteter kring arbetspendling och 
kollektivtrafik.  



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

56 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen har fullföljt uppdragen inom 
området energi och klimat framförallt genom 
samverkan, kunskapshöjande insatser, 
framtagande av planeringsunderlag samt 
åtgärdsprogram i linje med länets klimat- och 
energistrategi. Resultatet bedöms vara gott.  

Länsstyrelsen har med anledning av minskade 
anslag och covid-19 behövt prioritera 
skarpare bland egeninitierade aktiviteter vilket 
medfört att samverkan tappat fart och några 
arbetsgrupper pausats. De genomförda 
aktiviteterna under året har bidragit till att 
samordna aktörer i det direkta arbetet med 
minskad klimatpåverkan och 
klimatanpassning. De genomförda 

aktiviteterna har även bidragit till att integrera 
de nationella energi- och klimatpolitiska 
målen i aktörernas processer. Utöver detta 
har aktiviteterna bidragit till att öka 
kunskapen om energi och klimat. 
Åtgärdsprogrammens antagande ramar in 
vilka åtgärder som ska genomföras för att 
minska klimatpåverkan och öka 
klimatanpassningen. Ur ett regionalt 
perspektiv bedöms arbetet med klimat och 
energi följa en positiv riktning, vilket bland 
annat syns genom resultatindikatorn för 
Klimatklivet. I flera åtgärdskategorier inkom 
fler ansökningar 2021 jämfört med tidigare 
år. Till exempel var antalet ansökningar från 
de gröna näringarna betydligt fler.  

 

KULTURMILJÖ 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p7 Kulturmiljö Länsstyrelseinstruktion 

1A5 Nationella målen för kulturmiljöarbetet Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Kärnverksamheten består av tillsyn och 
tillstånd enligt kulturmiljölagen och miljö-
balken, samt prövning av kulturmiljöbidrag 
till vård, information, kunskapsuppbyggnad 
och tillgänglighetssatsningar. Kulturmiljö-
hänsyn tas till stor del i annan lagstiftning än i 
kulturmiljölagen. Tvärsektoriell samverkan 
upptar därmed en betydande del av verk-
samheten både internt och externt i samråds-
ärenden, framförallt enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen. Samverkan genom 
dialog är ett viktigt verktyg för att främja, 
utveckla och förnya kulturmiljöarbetet i 
samverkan med länets aktörer. 

Respektive läns prioriterade inriktning anges i 
kulturmiljöstrategi eller i motsvarande 
dokument.  

Kulturmiljöarbete utgår från fyra prioriterade 
miljökvalitetsmål: 

• God bebyggd miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Levande skogar 

Vidare tar kulturmiljöarbetet sin 
utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets 
samlade vision 2030 att ”Alla, oavsett 
bakgrund, upplever att de kan göra anspråk 
på det kulturarv som format Sverige” och de 
fyra nationella kulturmiljömålen. Dessa 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 

• En helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet som innebär att kulturmiljön 
tas tillvara i samhällsutvecklingen. 
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Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 

genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Kulturmiljö (43) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 7,4 7,6 8,2 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 1,6 1,4 1,7 

Antal årsarbetskrafter män 5,7 6,2 6,5 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 977 766 853 

Antal beslutade ärenden 1 018 764 881 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 24 16 21 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 8 380 8 787 9 273 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 10 308 9 179 8 571 

Resultatindikatorer 
Detta är ett komplext verksamhetsområde och det är svårt att mäta länsstyrelsernas bidrag till det 
övergripande nationella målet. Några indikatorer listas nedan.

Resultatindikator Mål Uppgift eller 

uppdrag 

Källa Mål-

värde 

År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Antal registrerade 

fornlämningar (exkl 

marina lämningar) 

Ett hållbart 

samhälle med 

en mångfald 

av kulturmiljöer 

som bevaras, 

används och 

utvecklas 

Skydd av 

fornlämningar 

och deras 

kulturhistoriska 

information. 

Fornreg1) 5) 10 304 10 253 10 204 

Antal byggnadsminnen 

enligt 3 kap 

kulturmiljölagen 

Se mål ovan. Skydd av 

kulturhistoriskt 

värdefulla 

byggnader, 

miljöer och 

anläggningar 

Bebyggelse-

registret (BeBR)2) 

5) 122 122 121 

Antal kulturreservat 

enligt miljöbalken 

Se mål ovan. Skydd och vård 

av kulturhistoriskt 

värdefulla 

kulturpräglade 

landskap. 

GIS-skikt3) 5) 2 2 2 

Antal 

riksintresseområden för 

kulturmiljövården 

Se mål ovan. Tillgodose och 

kunskapsförsörja 

riksintressen för 

kulturmiljövården 

Riksintresse-

beskrivningar4) 

5) 88 88 88 

1) Register, Riksantikvarieämbetet. 

2) Register, Riksantikvarieämbetet. 

3) Stödsystem, Länsstyrelsen. 

4) Förteckning, Riksantikvarieämbetet. 

5) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma indikatorn. 

Brister och daterad information i Fornreg 
innebär risk för skador och osäkerhet 
Länets fornminnesinventering är daterad och 
i Fornreg behöver en stor mängd data 
omregistreras. Endast en bråkdel av länets 

fornlämningar är identifierade och då många 
lämningar i registret är felaktigt registrerade 
som övriga kulturhistoriska lämningar ger 
kombinationen att fornlämningar riskerar att 
skadas och försvinna. Situationen är heller 
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inte rättsäker då den skapar osäkerheter för 
exploatörer och enskilda. Behovet av en 
förnyad länsövergripande inventering är stor. 

Begränsade förutsättningarna att peka  
ut nya byggnadminnen 
Processen att utreda och byggnadsminnes-
förklara kulturmiljöer är resurskrävande och 
sett till de verksamhetsresurser och länets 
tilldelning av kulturmiljövårdsbidrag är dessa 
otillräckliga för att kunna bedriva ett 
strategiskt arbete inom detta område. Det 
stöd som Länsstyrelsen öronmärker för att 
stötta kommunerna i arbetet med att ta fram 
nya och relevanta kulturmiljöunderlag 
kommer på sikt bidra till att öka kunskapen 
kring bebyggelsemiljöer som har ett högre 
kulturmiljövärde, men möjligheterna att öka 
takten i tillväxten av nya byggnadsminnen 
kommer fortsatt vara små. Frågor om 
byggnadsminnesförklaringar som inkommit 
till Länsstyrelsen av enskilda tar med 
nuvarande resurser lång tid att handlägga. 
Detta kan på sikt leda till att kulturmiljö-
värden förloras samt att kulturmlijöarbetets 
legitimitet och trovärdighet påverkas negativt. 

Antalet kulturreservat i länet har inte 
förändrats på länge. Det finns inga nationella 
medel vikta för att instifta och förvalta 
kulturreservat, vilket gör tillväxten av nya 
reservat låg. 

Anspråken av riksintresse för kulturmiljö 
är under revidering 
Det har under året funnits flera regerings-
uppdrag med syfte att identifiera riks-
intresseanspråk som har behov av justering, 
syftet från regeringen är att anspråken ska 
minska. För länet har insatserna ännu inte 
medfört att några riksintresseområden 
avskrivits. 

Prestationer och effekter 

Samverkan och vägledning om 
kulturmiljöaspekter ger effekt 
Länsstyrelsen har i handläggning och 
samverkan strävat efter att integrera 
kulturmiljö i andra processer. Förväntan är 
att genom stöd och vägledning stärka andra 
att kunna förstå och omhänderta 
kulturmiljöaspekter. Detta hoppas vi leder till 
att kulturmiljö på bättre sätt analyseras och 

ses som resurs i exploateringar är tidigare. 
Effekterna går redan att se i hur kulturmlijö 
hanteras i exempelvis kommunal planering 
där kvaliteten på hur kulturmiljö beskrivs och 
hanteras ökat de senaste åren. 

Genom prövning och bidragsfördelning har 
Länsstyrelsen bidragit till att skyddade 
kulturmiljövärden bevarats och till att 
sökanden givits förutsättningar att tillgodo-
göra sig och utveckla sitt engagemang för 
kulturmiljöarbetet. Kontakterna från enskilda 
till Länsstyrelsen ökar och vittnar om ett 
starkt intresse från allmänheten kring 
kulturmiljö och frågor som påverkar det 
lokala kulturarvet. Möjligheterna att möta 
förväntningarna, att i fält lämna råd och 
vägledning, är dock begränsade. 

Länsstyrelsen har lämnat kulturmiljöunderlag 
i plansamråd, överprövningar och 
miljöprövningar. Vidare har en rad remisser 
besvarats och yttranden lämnats i frågor som 
berör kulturmiljö. I ökande utsträckning 
samordnar kulturmiljö sina remissyttranden i 
nationell samverkan genom 
Kulturmiljöforum. Detta för att effektivisera 
och öka kvaliteten i svaren. Länsstyrelsen har 
representerat samtliga länsstyrelser i arbetet 
inom RUS Miljömål och CAP 
Hållbarhetseffekter. Vidare har insatser gjorts 
för att genomföra de åtgärder som berör 
kulturmiljö inom arbetet med 
åtgärdsprogrammen för Hälsans- respektive 
Vattnets miljömål.  

I regeringsuppdraget om att identifiera 
riksintresseanspråk som behöver 
aktualitetsprövas har Länsstyrelsen bidragit 
med underlag avseende områden av 
riksintresse för kulturmiljövården som har 
sådana brister att en prövning är motiverad. 

Fokus på inkommande ärenden  
och eftersatt tillsyn 
Trots en ökad ärendemängd från föregående 
år har beslutstakten i det närmaste kunnat 
hållas enligt målsättning. Möjligheterna att 
bedriva tillsyn är även ett normalår små, men 
med restriktioner och personalförändringar 
har tillsynen under året inte alls kunnat 
prioriteras. De långsiktiga riskerna med en 
eftersatt tillsyn är att skyddade miljöer och 
kulturhistoriska värden minskar eller förstörs. 
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Inom skogsbruket har skadorna på 
kulturhistoriska värden länge varit ett 
påtagligt problem och trots insatser för att 
stärka kunskap och hänsyn hos utförare är 
skadebilden påtaglig. 

De små resurserna riskerar i förlängningen 
innebära att kulturmiljö blir en flaskhals och 
ett hinder i infrastruktur- och 
bostadsbyggandet. Det är svårt att möta 
efterfrågan på bedömningar och 
utredningsinsatser som handlar om att 
hantera indirekta konsekvenser för 
kulturmiljöområdet till följd av olika statliga 
satsningar och initativ inom andra 
sakområden. Ambitionerna i 
klimatomställningen med en utbyggnad av 
vindkraften är ett exempel där behovet av 
kulturmiljöunderlag och handläggarresurser 
är stora. 

Bevarade kulturmiljövärden och stärkt 
besöksnäring 
De medel som Länsstyrelsen fördelar till stöd 
för bland annat byggnadsvård har använts för 
att bidra till en mångfald av kulturmiljöer. 
Förutom att säkerställa att kulturmiljövärden 
bevaras och tillgängliggörs syftar 
fördelningen till stärka den regionala 
besöksnäringen och arbetsmarknaden. 
Exempel på sådana projekt är stödet till 
Plombo lanthandel som är en synnerligen 
välbevarad lanthandel och som var en 
naturlig mötesplats för lokalbefolkningen 
fram till mitten av 1900-talet. Nuvarande 
ägare avser att utveckla miljön som ett 
turistmål och i samverkan med andra 
besöksmål i närområdet stärka dess 
besöksvärde. Ett annat exempel är 
restaureringen och etableringen av växthuset 
Kristallen i Bruzaholm som kulturell 
mötesplats med utrymme för konst, musik 
och samtal. Restaureringen har varit ett 
mångårigt projekt som invigdes under året. 

Samverkan ger bredare genomslag 
Arbetet med att ge vattenkraften moderna 
miljövillkor har under flera år gjort att 
Länsstyrelsen prioriterat att inventera de 
vattenanknutna kulturmiljöerna i länet. Inför 
det fortsatta arbetet, och som del av den 
nationella planen för moderna miljövillkor 
för vattenkraften (NAP) har intern 
samverkan fördjupats. Här ingår 

kulturmiljöresurserna som en naturlig del i 
arbetet med kommande prövningar. Även 
med andra områden utvecklas samverkan. 
Relationen mellan natur- och fornvård och 
landsbygdsfrågorna har förstärkts och under 
kommande år är ambitionen att sträva efter 
att stärka de synergier som är möjliga genom 
ett fördjupat samarbete. Exempelvis kommer 
försök med bränning inom fornvården testas 
för att stärka den biologiska mångfalden. 
Vidare planeras en inventering av 
fornvårdslokaler med avseende på 
pollinatörer göras. Åtgärdsprogrammet för de 
nationella kulturmiljömålen som håller på att 
tas fram på Länsstyrelsen är tänkt att från 
nästa år utgöra ett verktyg i prioritering och 
synliggörande av gemensamma insatser. 

Stärka engagemanget i forn- och 
landskapsvården 
Arbetet med fornvården och länets två 
kulturreservat håller på att revideras. 
Länsstyrelsen hanterar idag arbetet med 
deltagare med olika kompetenser för att bidra 
med fler perspektiv och för att säkerställa 
utfallet av insatserna. Syftet är att lyfta 
förbisedda kvaliteter och stärka besöksvärdet 
i den enskilda kulturmiljön, men även att 
forma vården så att biologisk mångfald och 
biologiskt kulturarv kan främjas. 

Ett utvecklingsarbete har inletts för att dels 
skapa tydligare avtal, dels skapa en 
förutsägbarhet hos utövarna avseende vad 
och när insatser ska genomföras. Ambitionen 
är också att utveckla kunskapsåterföringen så 
Länsstyrelsen kan planera forn- och 
landskapsvården bättre. För kulturreservaten 
har behovet av reviderade skötselplaner varit 
påtagligt under många år. Ett exempel är 
Åsens by. Stiftelsen som driver 
kulturreservatet har fått i uppdrag att ta fram 
förslag på reviderad skötelplan. Avsikten är 
att söka integrera de verksamhetsbehov som 
finns och synkronisera dessa med de statliga 
bevarandeambitionerna inom 
kulturreservatet. 

Trenden för tillväxten av skyddade 
miljöer är fortsatt långsam 
I takt med att kulturmiljövården pekar ut nya 
anspråk och skyddar fler miljöer ökar även 
behoven av, och förväntningarna på, statens 
stöd i förvaltningen av de utpekade värdena. 
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Med oförändrade resurser kommer det vara 
svårt att nå målen om mångfald och 
kulturmlijö som resurs i 
samhällsutvecklingen. Prioriteringen att stötta 
framtagandet av nya kommunala 
kunskapsunderlag bedöms bidra till att fler 
kulturmiljöer kan ges skydd i kommunal 
planering och bygglovsprövning. 
Kulturmiljövårdens mest långtgående verktyg 
med skydd enligt kulturmiljölagen är 
emellertid avgränsad till enbart de mest 
självklara objekten. På sikt innebär detta en 
demokratisk brist och riskerar att leda till att 
marginaliserade gruppers kulturmiljöer inte 
synliggörs i det statliga kulturmiljöarbetet. 
Vidare är möjligheterna att genomföra 
angelägna arkeologiska undersökningar eller 
andra kulturvårdande insatser minimala utan 
annan finansiering än nuvarande anslag. 
Risken att kulturmiljövärden förstörs är 
påtaglig. 

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Resurser från verksamhetsområdet har varit 
involverade i arbetet med covid-19 tillsyn 

vilket inneburit en påverkan på Länsstyrelsen. 
Som följd av de restriktioner som införts för 
att möta covid-19 har möjligheterna att stötta 
och vägleda enskilda varit minimala. 
Nödvändiga besök och besiktningar i fält har 
inte kunnat genomföras, vilket inneburit att 
handläggningen utgått från sämre 
kunskapsunderlag än önskvärt. Dock har de 
bidragsmedel som Länsstyrelsen handlägger i 
princip kunnat betalas ut som planerats. 

Resultatbedömning 
Kulturmiljöarbetet får redovisas som 
otillfredställande. Stöd i framtagande av nya 
kommunala kunskapsunderlag sker med gott 
resultat, vilket bidrar till en positiv riktning 
för delar av kulturmiljöarbetet. Dock är de 
övergripande bristerna i verksamhetsresurser 
och anslagsnivå sådana att de omöjliggör 
annat än handläggning av inkomna ärenden 
och begränsade insatser för att utveckla 
samverkan. För att bedriva tillsyn och 
säkerställa efterlevnaden av Länsstyrelsens 
beslut, revidera kunskapsunderlag för en mer 
rättssäker behandling av sökanden krävs en 
förstärkning av kulturmiljövårdens resurser. 

SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap Länsstyrelseinstruktion 

7§ Geografiskt områdesansvar enligt förordningen (2015:1052) Länsstyrelseinstruktion 

1B1 Civilt försvar och beredskapsplanering Regleringsbrev 

3E4 Kompetensinsats riskbaserat informationssäkerhetsarbete Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Verksamhetsområdet omfattar skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 
Uppgifterna och uppdragen följer dels av 
lagar och förordningar, dels särskilda uppdrag 
från regeringen. De viktigaste uppgifterna 
och uppdragen är: 

• Geografiskt områdesansvar för 
krisberedskapen på regional nivå. Det 
innebär att vi ska sammanställa regionala 
risk- och sårbarhetsanalyser, samordna 
planering inför fredstida kriser och 
samordna hantering under fredstida 

kriser, samt ansvara för samlade 
lägesbilder under fredstida kriser. 

• Högsta civila totalförsvarsmyndighet i 
länet. Det innebär att vi ska verka för 
samordning av planering och för att det 
civila försvaret agerar samordnat under 
höjd beredskap.  

• Ansvar för räddningstjänst och sanering 
efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärnteknisk anläggning. 

• Vid behov överta ansvaret för kommunal 
räddningstjänst. 
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• Ständigt ha en tjänsteman i beredskap 
och en förmåga att snabbt upprätta en 
krisledningsorganisation. 

• Uppföljning av kommunernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar. 

• Bevaka riskhänsyn i samhällsplaneringen. 

Till följd av den pågående covid-19-
pandemin har länsstyrelserna därutöver fått 
ytterligare ett antal särskilda regeringsuppdrag 
att hantera inom ramen för detta 
verksamhetsområde. Dessa uppdrag har 
redovisats fortlöpande. Länsstyrelsernas 
övergripande arbete med dessa uppdrag 
redovisas under rubriken Övrig redovisning 
nedan i årsredovisningen. I övrigt redovisas i 
detta verksamhetsområde information av 
väsentlig betydelse när det gäller dessa 
uppdrag. 

De övergripande målen för samhällets 
säkerhet är att värna samhällets funktionalitet 
och att värna vår förmåga att upprätthålla 
våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter. 

Målet för skydd mot olyckor är att i hela landet 
ge människors liv, hälsa, egendom och miljö 
ett – med hänsyn till de lokala förhållandena 
– tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 
olyckor. 

Målen för samhällets krisberedskap är att: 

• minska risken för olyckor och kriser som 
hotar vår säkerhet 

• värna människors liv och hälsa och 
grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter genom att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och hindra 

eller begränsa skador på egendom och 
miljö då olyckor och krissituationer 
inträffar. 

Mål för det civila försvaret är att ha förmåga att: 

• värna civilbefolkningen 

• säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna 

• upprätthålla en nödvändig försörjning 

• bidra till det militära försvarets förmåga 
vid väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld 

• upprätthålla samhällets motståndskraft 
mot externa påtryckningar och bidra till 
att stärka försvarsviljan 

• bidra till att stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera svåra 
påfrestningar på samhället i fred 

• med tillgängliga resurser bidra till 
förmågan att delta i internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

Länsstyrelsen redovisar årligen tillsyn, 
intäkter och kostnader för 
Sevesoverksamheter till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta 
styrs i enlighet med Förordningen (2016:986) 
om avgifter för tillsyn av åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. MSB sammanställer och 
gör en årlig uppföljning av utförd 
Sevesotillsyn och resultatet redovisas till 
regeringen i april varje år.  
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Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Samhällsskydd och beredskap (45) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 17,9 18,6 11,5 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 7,0 8,0 4,3 

Antal årsarbetskrafter män 11,0 10,6 7,2 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 343 301 237 

Antal beslutade ärenden 306 285 261 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 8 2 1 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 23 205 23 039 14 677 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i 
årsredovisningen 2021.  

Länsstyrelsernas gemensamma  
arbete med riskbaserat informations-
säkerhetsarbete 
Syftet med uppdraget är att genomföra en 
särskild kompetenshöjande insats för att 
stödja varje länsstyrelse i arbetet med att leda 
ett riskbaserat systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. Viktiga 
utgångspunkter är en gemensam policy för 
informationssäkerhet och 
ansvarsförhållandena i länsstyrelsernas 
gemensamma samverkan. Målgruppen är 
länsstyrelsernas högsta ledning och insatsen 
består av en teoretisk del och en praktisk 
övning som involverar respektive myndighets 
informationssäkerhetsorganisation. Arbetet 
startade efter regeringsbeslut under 
november och kommer att avslutas under 
2022 i nära anslutning till att förslaget till en 
gemensam informationssäkerhetspolicy lyfts 
till landshövdingemötet i början av 2022.  

Länsstyrelsernas organisation och system 
för säkerhets- och signalskydd 
Länsstyrelserna har under de senaste åren 
arbetat intensivt såväl internt på de egna 
myndigheterna, som genom gemensamma 
insatser för att snabbt öka vår förmåga inom 
civilt försvar, signalskydd, och 
säkerhetsskydd. Inom ramen för 
totalförsvarsplaneringen har kravet på 
länsstyrelsernas förmåga att skydda 
säkerhetskänslig verksamhet ökat högst 
väsentligt. Länsstyrelserna har med anledning 
av detta skapat en stabil organisation och ett 

system för säkerhets- och signalskydd och en 
utvecklingsplan som sträcker sig mellan 2021-
2025. Väsentliga utvecklingsaktiviteter av 
informationssystem för att skapa förmåga att 
hantera och skydda 
säkerhetsskyddsklassificerad information har 
dock inte kunnat prioriteras under 2021. 

Prestationer och effekter 

Länsstyrelsens arbete med covid-19 
Länsstyrelsen har under hela 2021 hanterat 
covid-19 som en särskild händelse med stab 
enligt myndighetens planering. I början av 
året låg fokus på att få igång 
tillsynsverksamhet och kommunicera de 
nationella restriktionerna. En tillfällig 
tillsynsorganisation sattes upp med personal 
såväl från ordinarie verksamhet som externt 
rekryterad. Tillsynsarbetet som skett i nära 
samarbete med staben har bestått i 
informationsgivning, svar på frågeställningar 
och tillsynsbesök i olika verksamheter.  

Planeringen och genomförande av den 
storskaliga vaccinationen präglade hela vårens 
arbete. Länsstyrelsen har bistått Region 
Jönköpings län med analyskapacitet, med en 
metod för simulering av flöden i 
vaccinationslokaler samt med ett 
uppföljningssystem för att kunna följa upp 
vaccinationstäckningen i länet. Även 
kontakter med frivilligorganisationer och 
näringslivet har förmedlats av Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen har prioriterat en regelbundet 
uppdaterad lägesbild av påverkan i länet. 
Lägesbilden har kommunicerats med 
aktörerna i länet, massmedia, Regerings-
kansliet och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Tillsammans med 
kommunerna har Länsstyrelsen även tagit 
fram två fördjupade lägesbilder som bland 
annat omfattade införda restriktioners 
påverkan på verksamheter och målgrupper. 
Lägesbilderna fyller en viktig funktion för att 
kunna få en överblick hur länet har påverkats 
av covid-19. 

Hanteringen av covid-19 har delvis 
utvärderats och resultatet indikerar att 
samordningen har bidragit till en gemensam 
lägesbild, koordinerade beslut och en 
samordnad kommunikation.  

Myndighetens interna säkerhetsarbete 
Arbetet med myndighetens interna 
säkerhetsskydd har löpt på under året med 
målet att skapa en stabil grund för att bedriva 
övrigt arbete och processer på ett robust och 
säkert sätt. Bemanningen för signalskydds-
verksamheten är god och verksamheten har 
utvecklats positivt under året med ny 
personal och flertalet nya administrativa 
verktyg. Verksamheten bedrivs med högsta 
säkerhet och kvalitet i fokus. 

Kungaparet besökte Jönköpings län 
Länsstyrelsen hanterade säkerhetsfrågor 
kopplat till kungaparets besök i länet under 
hösten. Arbetet innebar praktisk planering 
tillsammans med Säkerhetspolisen och de 
platser som besöktes samt bemanning vid 
genomförandet. Besöket löpte väl och 
kungaparet uttryckte en stor nöjdhet med de 
olika studiebesöken, upplägget för dagen och 
genomförandet. Även Säkerhetspolisen 
uttryckte sin uppskattning över samarbetet 
med Länsstyrelsen under förberedelserna och 
vid genomförandet.  

Geografiskt områdesansvar  
Länsstyrelsen har haft en tjänsteman i 
beredskap (TiB) under årets alla dagar. TiB 
realiserar det geografiska områdesansvaret 
och arbetar aktivt med bland annat 
lägesbilder, vid olika krishändelser och 
hanterar samverkan med länets aktörer i 
vardagen. TiBverksamheten har varit 

underbemannad under året. Åtgärder har 
vidagits som kommer att få genomslag under 
2022.  

Arbetet med återkommande nätverksträffar 
med beredskapssamordnare och 
säkerhetsskyddschefer inom F-samverkan har 
löpt på i både vanlig mötesform och digitalt. 
Dessa nätverk har blivit naturliga forum för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning i 
frågor om krisberedskap och säkerhetsskydd. 
Det har bidragit till en höjd kunskapsnivå 
inom respektive arbetsområde som 
underlättar hanteringen av säkerhets-
skyddsfrågor och kontinuitetsplanering av 
samhällsviktig verksamhet i länets kommuner 
och Region Jönköpings län. 

Länsstyrelsen har fortsatt arbeta för att länets 
kommuner och Region Jönköpings län ska ha 
förmåga att kommunicera säkert genom 
införandet av signalskyddssystem PGBI – 
Signe. Trots förseningar i arbetet främst 
beroende på covid-19 har tre aktörer kommit 
i mål och därmed är nu hela 
livscykelhanteringen på plats.  

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska 
områdesansvar stöttat flera kommuner 
genom samrådsremisser för kommunala 
handlingsprogram inom Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO). En större insats har 
gjorts för att införa en gemensam RSA-
metod i länet i nära samarbete med en 
kommun. Arbetet bedöms leda till en mer 
effektiv uppföljning av kommunernas RSA 
och även till en tydligare process för den 
regionala risk- och sårbarhetsanalysen. 

F-samverkans arbetsgrupp har samlats flera 
gånger för att utveckla koncept avseende 
pågående dödligt våld, för att planera 
nödvattenövning och regional 
samverkanskurs i operativ samverkan.  

Länsstyrelsen har tagit fram en flerårig 
utbildnings- och övningsplan. Följande 
utbildningar och övningar har genomförts. 
Konsekvensbaserade vädervarningar i 
samverkan med SMHI inför införandet att 
det nya vädervarningssystemet. På sikt ska 
systemet kunna ge mer korrekta och adekvata 
varningar. Övning Falken 21, om kärnteknisk 
olycka, som gav ökad kunskap i ämnet och 
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en bättre grund för framtagande av 
handlingsplanen för kärnteknisk olycka. 
Vidare genomfördes Nödvattenövning 2021, 
en större regional övning ledd av 
Livsmedelsverket med stöd från 
Länsstyrelsen med ett stort antal deltagare 
från de kommunala verksamheterna samt 
från Region Jönköpings län.  

Därutöver hölls en temadag om 
försörjningsberedskap i samverkan med 
Jordbruksverket och Livsmedelsverket och 
en temadag om finansiella tjänster och 
krisberedskap med inbjudna föreläsare från 
centrala myndigheter. De sistnämnda tre 
satsningarna gav deltagarna en grund för att 
skapa redundans gällande samhällsviktig 
verksamhet. Nyckelpersoner som inte jobbar 
med beredskapsfrågor i vardagen fick en 
allmän ökad kunskap om vikten av beredskap 
och specifik kunskap inom områdena 
nödvatten, livsmedelsförsörjning och 
finansiella tjänster. 

Frivillighet i länet  
Den regionala frivilligresursen, MTE, har 

genomfört interna utbildningar och övningar 

i syfte att säkra kompetensförsörjningen i den 

regionala stödresursen. MTE har vidare 

under året genomfört ett par riktigt stora 

insatser. I januari drabbades en av landets 

större besättningar av höns, belägen i 

Mönsterås, av fågelinfluensa. Länets MTE 

stöttade med ett 20-tal tält, elkraftverk, vatten 

med mera under några veckors tid. I juni fick 

MTE åter stötta upp i Mönsterås med 

anledning av en skogsbrand. 

MTE:n har även under året rönt ett stort 

intresse utanför länet. Ett antal studiebesök 

har genomförts på Moliden (geografiska 

platsen för MTE) under hösten. Bland annat 

från Länsstyrelsen i Skåne, Jordbruksverket 

och Skaraborgsvatten. I och med detta har 

det åter blivit tydligt vilken unik resurs MTE 

är i länet. Utmaningar finns i att säkerställa att 

F-samverkans behov kan tillgodoses när 

större händelser inträffar. 

Länsstyrelsen har återupptagit arbetet med att 
skapa en samverkansform för länets övriga 
frivilligkrafter genom att starta en 
arbetsgrupp med deltagare från länets 

frivilliga försvarsorganisationer, FFO. Målet 
är att förenkla kontakterna till kommunerna 
och övriga aktörer samt att samordna 
utbildningsinsatser som är gemensamma för 
samtliga FFO. 

Arbetet med nationell samverkan om 

frivilligfrågor har återupptagits och 

Länsstyrelsen avser ta en aktiv roll inom 

detta. 

Högsta civila  
totalförsvarsmyndighet i länet 
Länsstyrelsens uppdrag att ge stöd till 
Försvarsmakten underlättas av den goda 
lokala regionala samverkan som finns i länet. 
Samverkan med Försvarsmakten har under 
året intensifierats. Det gemensamma arbetet 
tillsammans med Södra militärregionen har 
fortgått och utvecklats under året. Bland 
annat har en ny gemensam överenskommelse 
antagits som ger tydlig inriktning för arbetet 
de kommande åren. 

Innan sommaren genomförde Länsstyrelsen 
en kick-off för arbetet inom civilt försvar 
genom att en föredragshållare fick 
introducera nyheter på området med 
efterföljande workshop och frågestund för 
myndighetens chefer. Syftet var att skapa 
insikt och förståelse för arbetet och vidare att 
säkerställa att frågor om 
beredskapsperspektivet blir en naturlig del av 
all verksamhet.  

Ett beslutsunderlag för prioritering av arbetet 
med beredskapsplaner har implementerats 
och tillämpas. Vidare har Länsstyrelsen 
påbörjat ett pilotprojekt för en struktur för 
hantering av storskalig utrymning och 
mottagande av utrymmande personer ifrån 
närliggande län. Arbetet har hittills involverat 
två av länets kommuner. Ett arbetsverktyg 
för uträkning av möjlig inkvartering i större 
lokaler är tänkt att ge underlag för effektiv 
planering vid behov av större ut/inrymning. 
På sikt är tanken att verktyget ska kunna 
användas både under höjd beredskap och i 
fredstida kriser. 

Under året har ansökningar om skyddsobjekt 
ökat, vilket inneburit längre handläggnings-
tider. Länsstyrelsen bedömer att antalet 
ansökningar kommer att fortsätta att öka.  
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Dricksvattenförsörjning  
under höjd beredskap 
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag 
att, tillsammans med Livsmedelsverket, 
utveckla ett stöd till kommunernas 
kontinuitetsplanering för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen under höjd 
beredskap samt att utarbeta en plan för 
prioritering av nödvatten vid höjd beredskap. 
Sammanhållande för arbetet utsågs 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. I april 
genomfördes en första redovisning till 
Näringsdepartementet, varvid inriktningen 
fastställdes. 

Livsmedelsverket genomför ett antal uppdrag 
som i olika grad berör länsstyrelsernas 
regeringsuppdrag och Länsstyrelsen under 
året har haft ett antal samverkansmöten med 
Livsmedelsverket. Länsstyrelsen har vidare 
deltagit i nödvattenövningar som genomförts 
i Livsmedelsverkets regi. Samverkan med 
andra aktörer, bland annat Havs- och 
vattenmyndigheten och bransch-
organisationen Svenskt Vatten genomfördes 
under hösten. 

Länsstyrelsen Gotland besöktes tillsammans 
med Livsmedelsverket, i syfte att överföra 
Gotlands erfarenheter från deras 
regeringsuppdraget om totalförsvar. 

I syfte att få en nulägesbild och utgångspunkt 
för arbetet för höjd beredskap fick 
länsstyrelserna svara på en enkät med frågor 
om hur kontinuitetsplanering av 
dricksvattenförsörjning sker idag, och om 
planeringen tagit hänsyn till höjd beredskap 
samt beaktat klimatpåverkan. Vidare fick 
länsstyrelserna svara på vilket stöd som 
kommunerna önskade för att öka förmågan 
till kontinuitetsplanering. Enkäten 
omfattande även frågor om 
nödvattenplaneringen. 

Enkäten har kompletterats med fördjupade 
samtal i samband med att Länsstyrelsen 
besökte en stor och en liten kommun samt 
en vattenproducent som producerar vatten 
till flera kommuner. 

Ansvar för räddningstjänst och sanering 
efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärnteknisk anläggning 
Under året har Länsstyrelsen genomfört en 
satsning på kärnenergiberedskapen. Planen 
för kärnteknisk olycka omarbetas och 
anpassas utifrån Plan för hantering av särskild 
händelse. Även Plan för övertagande av 
kommunal räddningstjänst revideras och 
anpassas utifrån Plan för hantering av särskild 
händelse. Utöver revidering av program sker 
kontinuerlig samverkan med kärnkraftslän 
och andra berörda länsstyrelser för att skapa 
samsyn inom området.  

MSB har under året genomfört tillsyn av 
kärnenergiberedskapen vilket, tillsammans 
med pågående planarbete, har bidragit till att 
Länsstyrelsen fått god insikt i de behov av 
åtgärder som återstår. 

Uppföljning av kommunernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 
Länsstyrelsen har under året genomfört 
rådgivande uppföljningssamtal om 
krisberedskap och civilt försvar med samtliga 
kommuner, vilket bedöms ha gett gott 
resultat. Samtalen har bidragit till en tydlig 
lägesbild av kommunernas krisberedskap och 
ökad samverkan och samsyn mellan 
kommunerna. Länsstyrelsen har fått värdefull 
återkoppling om myndighetens samordning 
och samverkan på regional nivå och tydligt 
utpekade områden för fortsatt fokus. 
Dialogerna utgör en bra grund för fortsatt 
arbete med kommunledning och politiker.  

Bevakning av riskhänsyn i 
samhällsplaneringen 
Vid veckovisa planberedningar där 
ansökningar om miljötillstånd och 
kommuners översikts- och detaljplaner gås 
igenom bevakas att riskfrågor finns med i 
bedömningen. Det rör till exempel risker 
kopplat till brand, kemikalier, farligt gods, 
översvämning, skyfall och jordskred. Att 
riskfrågor hanteras i Länsstyrelsens 
planberedning bidrar till bättre villkor i 
miljötillstånden och till en mer lämplig 
markanvändning i kommunernas översikts – 
och detaljplaner. En särskild insats har gjorts 
under året för att uppmärksamma 
stabilitetsrisker i detaljplaner. En utökad 
samverkan med Statens Geotekniska Institut 
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har sannolikt bidragit till högre kvalitet i 
riskbedömningen och därmed bättre 
förebyggande av stabilitetsrisker.   

Framförhållning för att minska risken för 
olyckor och kriser som hotar vår säkerhet 
Inför sommaren hade Länsstyrelsen särskild 
bevakning av skogbrandrisken i samverkan 
med andra län, vilket innebar en bättre 
framförhållning och möjlighet att hålla 
beredskap. Vidare har Länsstyrelsen tagit 
fram kunskapsunderlag om 
Översvämningsrisk på den egna 
verksamheten samt kunskapsunderlag om 
Kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär och 
explosiva ämnen (CBRNE). 

Länsstyrelsens tillsyn av Sevesolagstiftningen 
fastställs årligen i en Sevesotillsynsplan. 
Under 2021 har Länsstyrelsen genomfört alla 
nio planerade tillsynsbesök fysiskt på plats. 
Fyra av de nio anläggningarna var bergtäkter. 
Tillsynen har lagt extra fokus på 
handlingsprogrammen för bergtäkter då 
många program behövde uppdateras under 
året. Tillsynen har visat att åtgärder vidtagits 
för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor 
och för att begränsa följderna av olyckor. 

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Resurser har stundtals fått prioriterats till 
krishantering, vilket har påverkat det 
planerade arbetet. Främst har det påverkat 
möjligheterna att träffa länets aktörer och 
utbyta tankar och idéer på vanligt sätt. Covid-
19 har dock inneburit återkommande 
operativ samverkan vilket bedöms ha 
inneburit en ökad förståelse för varandras 
uppgifter och mandat.  

Ett område som påverkats är utbildning och 
övning. Under de två första kvartalen 2021 
genomfördes i princip inga utbildningar eller 
övningar där deltagarna träffades fysiskt. Den 
verksamhet som genomfördes var sådan som 
inte kunde skjutas fram och genomfördes då 
via webbaserade lösningar. Regional 
samverkanskurs (RSK) operativ samverkan, 
deltagande i SWEDEC:s övning SEE 21 och 
fortsättning på Totalförsvarsövning 2020 
blev inställda. Länets aktörer har haft fokus 

på hanteringen av covid-19, vilket innebär en 
stor utbildningsskuld framöver.   

Resultatbedömning 
Myndighetens hantering av covid-19, 
omhändertagande av tillkommande uppgifter 
och samordning i länet, bedöms fungera med 
utmärkt resultat. Det interna 
säkerhetsskyddsarbetet bedöms som gott och 
bland annat visade Kungaparets besök på en 
fungerande säkerhetsorganisation.  

Länsstyrelsen har en god förmåga att 
kommunicera säkert med andra myndigheter, 
både på regional och nationell nivå. 
Verksamheten bedrivs med högsta säkerhet 
och kvalitet i fokus. Sammantaget är 
bedömningen av myndighetens 
signalskyddsverksamhet god. Verksamheten 
utvecklas kontinuerligt och har en intresserad 
och kunnig personal.  

Det geografiska områdesansvaret har 
genomförts med utmärkt resultat. 
TiBverksamheten har varit bemannad under 
årets alla dagar och har arbetat aktivt med 
lägesbilder och samverkan. Även 
nätverksträffar har kunnat fortgå om än i 
digitalt format.  

Det finns en positiv trend för området 
utveckling och övning. Länsstyrelsen har 
gjort ett gott arbete i samrådsremisser och 
utveckling av en gemensam RSA-metod samt 
gemensam hantering av olika frågeställningar 
inom ramen för F-samverkan. Det finns ett 
utvecklingsbehov med anledning av inställda 
övningar. När det gäller frivilligheten 
bedömer Länsstyrelsen att trenden går mot 
ökat intresse och behov av gemensamma 
resurser.  

Området civilt försvar går fortsatt i en positiv 
trend. Utvecklingsbehov finns fortfarande 
bland annat när det gäller att sprida 
kunskapen internt om uppdraget som högsta 
civila totalförsvarsmyndighet. Generellt så 
växer behovet av att hantera frågor inom 
civilt försvar av olika skäl. Främst naturligtvis 
på grund av den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i omvärlden, men även 
exempelvis ett ökat antal ansökningsärenden 
om skyddsobjekt i länet.
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NATURVÅRD OCH MILJÖSKYDD 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Länsstyrelseinstruktion 

6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 

riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 

Länsstyrelseinstruktion 

1A4 Handlingsplan för grön infrastruktur Regleringsbrev 

1A6 Förorenade områden Regleringsbrev 

1A7 Cirkulär ekonomi Regleringsbrev 

1A8 Bevarandeplaner Natura 2000-områden Regleringsbrev 

1A9 Nationella planen för moderna miljövillkor Regleringsbrev 

1B3 Invasiva främmande arter Regleringsbrev 

1B4 Naturvård, artbevarande m.m. Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter, 

uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar delar av 
uppgifterna och uppdragen inom 
verksamhetsområdet. 

• Samordna det regionala miljömålsarbetet, 
utarbeta åtgärdsprogram samt följa upp 
och redovisa det regionala läget för 
miljömålen. Utarbeta 
miljöövervakningsprogram och 
genomföra miljöövervakning. 

• Samordna och stimulera arbetet med de 
nationella friluftslivsmålen samt 
samordna, stimulera och lämna bidrag till 
lokala naturvårdssatsningar och 
vattenvårdsprojekt. 

• Skydda områden och arter genom 
kunskapsuppbyggnad, 
informationsspridning, samverkan, 
bekämpning av invasiva främmande 
arter, beslut om områdesskydd samt 
utarbetande av förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram. 

• Bevara och förvalta naturvärden i 
skyddade områden samt stimulera och 
underlätta för friluftslivets nyttjande 
genom information, anläggningar och 
leder. 

• Besluta om tillstånd och dispenser 
avseende naturskydd, skydd för djur och 
växtarter, terrängkörning och vilthägn 
samt ansvara för samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken. Ansvara för tillsyn av 
områdesskydd, 12:6-samråd, dispenser 
och tillstånd, skydd av djur, inklusive 

rovdjur, och växtarter, terrängkörning 
och vilthägn. 

• Ansvara för prövning och tillsyn av 
vattenverksamhet och markavvattning, 
genomföra utredningar om allmänt 
fiskeintresse samt utarbeta regionala 
vattenförsörjningsplaner och medverka 
till beslut om vattenskyddsområden.  

• Genom de fem vattenmyndigheterna 
samordna vattenförvaltningsarbetet samt 
utarbeta och besluta om förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
för vatten i respektive vattendistrikt. 

• Ansvara för samråd, yttranden och 
tillstånd gällande mineralfyndigheter, 
miljöfarlig verksamhet, kemiska 
produkter och avfall. 

• Planera och genomföra tillsyn, granska 
miljörapporter och besluta om 
miljösanktionsavgifter och åtalsanmälan 
avseende miljöfarlig verksamhet, kemiska 
produkter och avfall. Planera och 
genomföra tillsyn av gränsöverskridande 
avfallstransporter. Samordna, följa upp 
och utvärdera kommunernas 
tillsynsverksamhet inom miljö- och 
hälsoskydd. 

• Kartlägga, undersöka, utreda och 
riskklassa förorenade områden. Regional 
samordning och tillsynsvägledning. 
Vidareförmedling av statliga bidrag för 
undersökning och sanering. 

• Genomföra restaurering av försurade, 
näringsrika och värdefulla vatten. 
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• Ansvara för tillsynsvägledning inom 
naturvård, vattenverksamhet och 
miljöskydd. 

Generationsmålet är det övergripande målet 
för miljöpolitiken och beskriver att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. 

Utöver miljömålen och dess preciseringar är 
nedanstående nationella mål av väsentlig 
betydelse för länsstyrelsernas miljöarbete: 

• Senast 2015 ska alla miljöfarliga 
verksamheter med äldre tillstånd enligt 
miljöskyddslagen vara omprövade enligt 
miljöbalken.  

• Tillsyn ska ske i sådan omfattning att den 
bidrar till att regelefterlevnaden överlag 
är god och att alla inkommande ärenden 
handläggs med tillfredsställande kvalitet. 

• En effektiv och enhetlig miljötillsyn är 
avgörande för att säkerställa att en 
hållbar utveckling främjas som innebär 
att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. 

• Tillsynsvägledande myndigheter ska 
aktivt verka för samordning och 
samverkan i frågor om tillsynsvägledning. 
Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning i 
länet.  

• Det övergripande målet för 
friluftslivspolitiken är att stödja 
människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv med 
allemansrätten som grund. 

• Samtliga omprövningar av vattenkraft 
ska genomföras under en 20-årsperiod 
räknat från 2022. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Naturvård och miljöskydd (50–58) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 90,5 79,4 73,8 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 55,0 48,6 40,2 

Antal årsarbetskrafter män 35,4 30,8 33,7 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 3 168 3 197 3 224 

Antal beslutade ärenden 3 058 3 106 3 329 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 98 78 64 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 116 691 105 018 92 431 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 59 720 51 122 44 093 

Kommentar 

Det totala antalet årsarbetskrafter har ökat till följd av ökade satsningar inom området. Det sker med en viss fördröjning då ny 

personal behöver rekryteras. Ökningen jämfört med 2020 innehåller därför delvis tidigare satsningar. Antalet inkommande 

och upprättade ärenden var i stort sett oförändrat jämfört med 2020 men till följd av omprioriteringar på grund av pandemin 

minskade antalet beslutade ärenden och ärendebalansen försämrades. En orsak var att handläggare inom miljöområdet 

tjänstgjorde i Länsstyrelsens tillsyn enligt pandemilagen. Samtidigt prioriterades ärenden där verksamhetsutövare var 

beroende av beslut från Länsstyrelsen för att kunna bedriva sin verksamhet och handläggningstiderna för dessa ärenden 

kunde vidmakthållas. 
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Resultatindikatorer 
Länsstyrelserna har omfattande uppgifter och uppdrag inom verksamhetsområdet. Indikatorerna i 
tabellen nedan är framtagna för att i årsredovisningen följa upp relevanta nationella mål inom 
naturvård och miljöskydd. Indikatorerna i tabellen har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas 
uppdrag och bidrar till att ge information av väsentlig betydelse till regeringen. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller uppdrag Källa Mål-

värde 

År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Antal miljöfarliga 

verksamheter där 

ursprungstillståndet är 

från Miljöskyddslagen, 

dvs tillståndet är äldre 

än 20 år  

Senast 2015 ska alla 

miljöfarliga verksam-

heter med tillstånd 

enligt Miljöskyddslagen 

vara omprövade enligt 

Miljöbalken 

Miljöprövning NikITA1) 0 61/368 65/368 67/368 

Areal strikt skyddad 

natur (ha national-

parker (NP), 

naturreservat 

(NR),naturvårdsavtal  

(NVO), 

biotopskyddsområden 

(BSO)) totalt i länet 

Levande sjöar och 

vattendrag, Hav i 

balans samt levande 

kust och skärgård, 

Myllrande våtmarker, 

Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, 

Storslagen fjällmiljö, Ett 

rikt växt- och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2)  

3) 30 713 30 277  30 206  

Tillkommande areal 

skyddad natur för året: 

Levande sjöar och 

vattendrag, Hav i 

balans samt levande 

kust och skärgård, 

Myllrande våtmarker, 

Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, 

Storslagen fjällmiljö, Ett 

rikt växt- och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2) 

250-

400 

436 74 194  

Varav hav Hav i balans och 

levande kust och 

skärgård, Ett rikt växt- 

och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2) 

3) 0 0 0 

Varav skog Levande skogar, Ett rikt 

växt- och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2) 

3) 369 63 115 

Varav sjö och 

vattendrag 

Levande sjöar och 

vattendrag, Ett rikt växt- 

och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2) 

3) 38 0 2 

Varav våtmark/myr Myllrande våtmarker, 

Ett rikt växt- och djurliv 

Verka för att miljömålen nås 

(6§ länsstyrelseinstruktionen) 

NVR 

(Naturvårds-

registret)2) 

3) 4 0 72 

1) Ärendesystem, Länsstyrelsen 

2) Utdrag från Naturvårdsverketes ärendesystem 

3) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn 

Kommentar till resultatindikatorerna 

Arealmål finns för naturreservat men har inte bedömts vara relevant för nationalpark, naturvårdsområde eller 

vattenskyddsområde. Länsstyrelsen har inte heller haft separata arealmål för skog, sjö och vattendrag eller våtmark/myr. De 

årliga målen för naturreservat och naturvårdsavtal har varit att skydda 250-400 hektar under 2019-2021. Arealen formellt 

skyddade områden har ökat de senast tre åren även om ökningen inte har nått upp till de regionala målsättningarna för 

naturreservat. Den stora skillnad mellan mål och uppnått resultat 2020 kan förklaras dels av en omprioritering av medel för 

markersättningar till markägare på nationell nivå där Länsstyrelsen i Jönköping fick mindre pengar, dels av minskade 

personalresurser inom områdesskyddarbetet på grund av arbete med covid-19. Länsstyrelsen vill poängtera att 

vattenskyddsområden inte innebär något strikt skydd av naturen. Dessutom ingår ofta samhällen/bebyggelse i 

vattenskyddsområden, som då inkluderas i den totala samt tillkommande arealen skyddad natur i tabellen ovan. För 

vattenskyddsområden har målet varit att större vattentäkter (50 abonnenter eller 10 m3/s) ska omfattas av 

vattenskyddsområde.  

Länsstyrelsernas gemensamma arbete 
med miljömålen (RUS) 
Regional Utveckling och Samverkan i 
miljömålssystemet (RUS) är samverkansorgan 

för det regionala miljömålsarbetet. Utifrån 
visionen, att miljömålen är uppnådda genom 
samverkan och effektiva insatser som 
förverkligar Agenda 2030, bidrar RUS till en 



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

71 

tydligare uppföljning av miljömålen och till 
att åtgärdsarbetet intensifieras och följs upp. 
Vidare förstärker och tydliggör RUS länkarna 
mellan nationell, regional och lokal nivå i 
miljömålsarbetet.  
 
Exempel på väsentliga insatser under året är: 

• Samordning och utveckling av 
miljömålsuppföljningen och insatser 
inom miljöinformationsförsörjning. 

• Projekt inom olika sakområden, särskilt 
strategisk samhällsplanering, 
målkonflikter synergier skog, cirkulär 
ekonomi, länstransportplanering och 
hållbar konsumtion. 

• Vägledning åtgärdsprogram, 
miljömålsintegrering och genomförande 
av förändringsledningskurser för olika 
verksamheter. Fortsatt implementering 
av uppföljningsverktyget Åtgärdswebb 
för miljömålen. 

• Samordning av arbetet i Miljömålsrådet 
och med Agenda 2030. 

• Kommunnätverk med vägledning och 
workshop om näringslivets 
miljömålsarbete. 

• Medarrangör av digitala miljömålsdagar 
och två regionala miljömålskonferenser. 

 
Flera av insatserna sker i samverkan med 
LEKS (länsstyrelsernas energi- och 
klimatsamordning) och olika chefsnätverk. 
Bedömningen är att resultatet är gott och i 
allt väsentligt uppnår uppsatta mål för 2019-
2021. 

Prestationer och effekter 

Fortsatt utveckling och samverkan i 
miljömålsarbetet  
Insatser sker på bred front i länet för att nå 
miljömålen. Det genomförs bland annat 
fysiska investeringar, 
beteendeförändringsprojekt, förbättrade 
planeringsunderlag, kunskapshöjande insatser 
och stöd till kommunernas strategiska arbete 
med miljömålen. 

Trots breda insatser är det långt kvar till att 
nå miljömålen i Jönköpings län och det finns 
ett stort åtgärdsbehov. Vissa perspektiv 
behöver beaktas i betydligt högre grad, såsom 

hållbar konsumtion, biologisk mångfald, 
giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och 
hållbar samhällsplanering. Det behövs dels 
mer effektiva nationella styrmedel, dels 
fortsatt engagemang och genomförande på 
regional och lokal nivå.  

Länsstyrelsen har en aktiv dialog och 
samverkan med länets kommuner om både 
miljömålen och Agenda 2030 där miljömålen 
utgör den miljömässiga dimensionen av 
Agenda 2030. Dialogen sker genom bland 
annat årliga träffar där kommunerna, Region 
Jönköpings län och Länsstyrelsen möts. 
Träffarna bidrar till en ökad samsyn och 
dialog mellan aktörerna samt ger stöd i 
aktuella frågor för att öka genomförandet av 
åtgärder på lokal nivå.  

Grunden för det regionala miljömålsarbetet 
utgörs av åtgärdsprogram. De olika aktörerna 
bidrar med kunskap om vilka behov som 
finns samt åtar sig att genomföra åtgärder i 
programmen. Åtgärder utförs i samverkan 
mellan aktörer från olika sektorer. 
Programmen innehåller konkreta åtgärder 
som syftar till att nå miljömålen. Alla 14 
miljökvalitetsmål som gäller för länet 
inkluderas i ett eller flera av 
åtgärdsprogrammen samt bidrar till Agenda 
2030-målen för hållbar utveckling. Under 
2021 har två nya åtgärdsprogram, Minskad 
klimatpåverkan och Anpassning till ett 
förändrat klimat börjat gälla. Dessutom har 
processer för två program påbörjats, Hälsans 
miljömål och Vattnets miljömål.  

Länsstyrelsen har under året fortsatt att 
fokusera på att stödja kommunerna i deras 
strategiska arbete med miljömålen genom 
dialogmöten med varje kommun. 
Länsstyrelsen har lyft fram vikten av att 
hantera miljömålen som en central strategisk 
fråga och visat exempel på framgångsfaktorer 
för ett lyckat miljöstrategiskt arbete. Både 
tjänstepersoner och politiker har medverkat i 
mötena. Arbetet har utvecklats i de flesta 
kommuner sedan 2019 då de senaste 
kommunbesöken genomfördes. Flera 
kommuner har tagit fram egna miljöprogram 
med mål och åtgärder och kommunerna 
inkluderar miljöfrågorna tydligare i ledning 
och styrning än tidigare. I ett flertal 
kommuner pågår utvecklingsarbete med att 
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inkludera miljöfrågor i ordinarie 
verksamhetsstyrning och uppföljning vilket 
Länsstyrelsen bedömer kommer att ge 
positiva effekter för att närma sig ett 
uppfyllande av miljömålen. 

Som en konsekvens av pandemin har fler 
möten hållits digitalt, vilket har möjliggjort att 
fler personer har haft möjlighet att delta. 
Exempelvis har Länsstyrelsen fortsatt med de 
tematiska digitala mötena Mötesplats 
miljömål som tog form under föregående år. 
Under 2021 har åtta tematiska möten 
ordnats. Mötena är tänkta som en plattform 
för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av 
goda exempel. 

Länsstyrelsen har genomfört regional årlig 
uppföljning av miljömålen. Uppföljningen 
kommer att utgöra ett underlag till den 
kommande fördjupade utvärderingen av 
miljömålen. Årets uppföljning visar att det 
sker många initiativ i Jönköpings län som ger 
positiva effekter, men samhällsomställningen 
är långt ifrån tillräcklig och takten behöver 
öka. Endast ett mål, Grundvatten av god 
kvalitet, är nära att nås. För målet Frisk luft 
har utvecklingen gått från neutral till positiv 
trend och för målet God bebyggd miljö har 
utvecklingen gått från negativ till neutral 
trend. I övrigt visar uppföljningen inte på 
några förändringar.  

Miljöövervakning beskriver 
naturtillståndet i en föränderlig tid 
Miljöövervakningen, på såväl nationell som 
regional nivå, är basen för statistik om 
miljötillståndet och för internationell 
rapportering. Den är också ett strategiskt 
uppföljnings- och utvecklingsinstrument för 
miljöarbetet i stort, till exempel 
miljömålsuppföljningen. Miljöövervakningen 
är grundläggande i miljöarbetet genom att 
den visar utvecklingen av miljötillståndet och 
ger indikationer om effekterna av vidtagna 
åtgärder. 

Under 2021 genomförde Länsstyrelsen den 
regionala miljöövervakningen i enlighet med 
det nya regionala miljöövervaknings-
programmet, vilket innebar att aktiviteter sker 
i 27 olika delprogram. För vart och ett av 
delprogrammen sker samverkan med andra 
verksamheter och organisationer som till 

exempel kommunernas luftkvalitetsmätningar 
samt mätningar av vattenkvalitet inom kalk-
ningsverksamheten och den samordnade 
recipientkontrollen.  

Länsstyrelsen har varit delaktig i att ta fram 
en ny webbplats för delar av den regionala 
miljöövervakningen: www.rmo.nu. Här finns 
information om de gemensamma 
delprogrammen, om vad som övervakas och 
hur det går till. Syftet med webbplatsen är 
dels att sprida information om regional 
miljöövervakning och visa på kopplingen till 
miljömålen, dels att vara en samlad ingång till 
information om regional miljöövervakning.  

Under 2021 har vi varit medarrangör av en 
fladdermuskurs riktad till handläggare på 
Sveriges länsstyrelser där det bland annat 
visades hur resultaten från miljööver-
vakningen kan användas. Vi har också 
deltagit i ett pilotprojekt, Hem - 
Naturkunnig.se, som syftar till att nå ut med 
kunskap om Sveriges natur och få fler att 
utbilda sig till naturobservatörer. Medborgar-
forskning utgör en del av den regionala 
miljöövervakningen och vi är i behov av fler 
ideella krafter. Den ökade medelstilldelningen 
år 2021 möjliggjorde att kunskapsunderlaget 
om länets vattendrag kunde kompletteras 
med fler elfiskeundersökningar som gav 
fördjupad kunskap om fiskbestånden. Vidare 
kunde ett större fiskmärkningsprojekt starta i 
Vättern i samverkan med Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU) som vi bedömer kommer 
att förbättra kunskapen om Vätterns unika 
bestånd av sydsvensk storröding.  

Resurserna för miljöövervakning av 
landmiljöer räcker idag inte till för att på ett 
tillfredsställande sätt ge ett täckande underlag 
om miljötillståndet i länet. Bristen på resurser 
kompenseras i liten grad. Möjligheter till 
medfinansiering är betydligt mer begränsade 
för landmiljöer än för vattenmiljöer, vilket 
bland annat får till följd att det kan vara svårt 
att snabbt upptäcka förändringar. Vidare kan 
det vara svårigheter att få god geografisk 
upplösning. 

Insatser för Cirkulär ekonomi tar fart 
Under året har en inventering av 
Länsstyrelsens arbete med cirkulär ekonomi 
genomförts. Inventeringen visade att det 

https://www.naturkunnig.se/
https://www.naturkunnig.se/
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finns kopplingar till cirkulär ekonomi i flera 
av Länsstyrelsens verksamhetsområden. 
Inventeringen har också lett till att kunskapen 
om cirkulär ekonomi har ökat i flera delar av 
verksamheten vilket skapat förutsättningar 
för fortsatt arbete. Underlaget från 
inventeringen redovisades till det 
länsstyrelsegemensamma projektet om 
cirkulär ekonomi. 

Nedan listas exempel på insatser som bidrar 
till omställningen till cirkulär ekonomi. 

• Åtgärder om cirkulär ekonomi inkluderas 
i åtgärdsprogram Minskad 
klimatpåverkan samt åtgärdsprogram 
Hälsans miljömål. 

• Klimatklivet har bidragit till etablering av 
tankstationer och produktionsplatser för 
biogas samt till projekt med syfte att ta 
vara på ensilageplast. 

• Länsstyrelsen deltar i det regionala 
projekt FASTR (Snabbare omställning till 
fossilfria transporter i Jönköpings län) i 
vilket en del handlar om att främja biogas 
i länet genom etablering av tankstationer 
på orter där det saknas idag. I projektet 
ingår också en förstudie om vätgas och 
produktion av biogas. 

• Länsstyrelsen driver ett projekt med 
fokus på utfasning av särskilt farliga 
ämnen. 

• Länsstyrelsen uppmuntrar till att använda 
innovativa åtgärdstekniker vid sanering 
av förorenade områden och till att hitta 
alternativ till schaktsaneringar som ger 
upphov till avfall. Ett exempel är 
huvudstudien i Klevshult där ett av de 
föreslagna åtgärdsalternativen ska vara en 
innovativ åtgärdsteknik. 

• Länsstyrelsen driver ett projekt som 
handlar om utvinning av fosfor från 
övergödda sjöar. Den övergödda sjön 
Ralången muddras och sedimentet som 
innehåller mycket fosfor torkas sedan till 
pellets som kan användas som gödning. 

Länsstyrelsen bidrar aktivt till att  
utveckla och förvalta länsstyrelsernas 
gemensamma IT-stöd 
Länsstyrelsen i Jönköpings län är 
objektsägare för förvaltningsobjekt Natur 

som förvaltar och utvecklar länsstyrelsernas 
IT-stöd inom Naturområdet. Länsstyrelsen 
ansvarar också för förvaltningsledning av 
förvaltningsobjekt Vatten och Miljömål. 
Ambitionsnivån inom förvaltningsobjekt 
Natur var förhållandevis låg som ett resultat 
av att pandemisituationen som tog resurser i 
anspråk från en redan ansträngd 
personalsituation. Därför har insatser 
prioriterats till att vidareutveckla, anpassa, 
tillgänglighetsanpassa och informationssäkra 
befintliga IT-stöd. Viktiga insatser har också 
gjorts för att vidareutveckla samverkan med 
Naturvårdsverket. Förutom samverkan på en 
övergripande nivå så har fördjupad 
samverkan etablerats kring våtmarker, 
invasiva främmande arter samt inom 
skyddade områden. Inom förvaltningsobjekt 
Vatten och miljömål har bland annat en ny e-
tjänst för ansökan om lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) införts och e-
tjänsten för anmälningspliktig 
vattenverksamhet har anpassats och 
vidareutvecklats för anläggande av våtmarker 
och vattenuttag. Ett nytt register för 
fisketillsynspersoner har införts och en ny 
version av registret för fiskevårds- och 
restaureringsåtgärder, Åtgärder i vatten har 
införts. I utvecklingsprojektet för att ersätta 
vattenförvaltningens informationssystem 
VISS har behovsutredning och kravställning 
påbörjats. 

Fler värdefulla skogsområden skyddade 
Länsstyrelsen har år 2021 skyddat totalt 433 
hektar mark genom fyra naturreservat, tre 
naturvårdsavtal och en överenskommelse om 
eget bevarande. För tre av de fyra 
naturreservaten och ett av naturvårdsavtalen 
är syftet att skydda värdefull skog och de 
utgör totalt 384 hektar. För ett av de fyra 
naturreservaten är syftet att skydda ett 
värdefullt vattendrag om totalt 21 hektar. Av 
de tre naturvårdsavtalen är det två 
naturvårdsavtal om totalt 17 hektar som är 
skydd av värdefulla vattendrag. 
Överenskommelsen om eget bevarande gäller 
en värdefull våtmark om totalt 11 hektar. 
Våtmarken bevaras i enlighet med den 
fastslagna myrskyddsplanen vars 
genomförande ingår i uppfyllandet av 
miljömålet Myllrande våtmarker. 
Länsstyrelsen har använt totalt 29,7 mnkr för 
ersättningar till markägare för skydd av 
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värdefulla naturområden. Länsstyrelsen har 
gjort ett köp av mark, tecknat 21 avtal om 
intrångsersättning samt tecknat tre 
naturvårdsavtal. Länsstyrelsen har tillstyrkt 
två kommunala markåtkomstbidrag för skydd 
av ett naturreservat och ett naturvårdsavtal 
om totalt 2,9 mnkr.  

För att öka markägares förståelse och intresse 
för områdesskydd har Länsstyrelsen en 
kontinuerlig dialog med markägarorganisa-
tioner (NYA KOMET). Länsstyrelsen har 
inventerat ekdominerade ädellövskogar och 
ädellövsrika triviallövskogar i två områden i 
länet för att öka kunskapsunderlaget för 
kommande områdesskydd. Länsstyrelsen 
arbetar för att inventeringen ska ske 
transparent och därför skickas alltid 
information ut till markägare och 
markägarorganisationer inför inventeringen. 
Det har resulterat i en bättre dialog med 
berörda markägare och organisationer. 

Skötsel och restaurering i skyddade 
områden stärker den biologiska 
mångfalden i våtmarker samt skogs- och 
odlingslandskapet 
Stora resurser läggs på att förvalta och sköta 
den skyddade naturen. Vi har bland annat 
fortsatt satsningen på kostsamma 
restaureringar i prioriterade naturtyper i 
odlingslandskapet, våtmarker och skogsmark. 
Ett par nya betesmarker har stängslats för 
utökat bete och även fler stängslingar som 
skydd mot bökande vildsvin i ängsmarker.  

Våtmarkssatsningen har inneburit att 
hydrologiska restaureringar har genomförts i 
två områden, påbörjats i två till samt att 
kompletterande åtgärder genomförts i två 
tidigare områden. Utöver detta har 
förberedelser gjorts för fysiska åtgärder i 
ytterligare sex områden. Restaureringarna ger 
förbättrad bevarandestatus för både 
våtmarkshabitaten och för många olika arter 
som är knutna till dessa, till exempel 
vadarfåglar. De medför även att läckaget av 
klimatgaser från de dikade torvmarkerna 
minskar och istället vänds till kolsänkor. 

Avveckling av gran är fortfarande den 
absolut dominerande och viktigaste 
skötselåtgärden för att bevara och utveckla 
naturvärden i skogsreservaten. Motivet är att 

motverka stora problem med överetablering 
av gran, som konkurrerar ut andra trädslag, 
biotoper och de biologiska värdena kopplade 
till dessa. Restaurering till skogsbete har 
startats i ett nytt reservat i år och fortsatt 
skogsbetesrestaurering har pågått i fyra andra 
reservat. 

Naturvårdsbränning är en viktig 
skötselmetod för att återfå höga naturvärden 
kopplade till brandpräglad skogsmark, 
framförallt solbelyst tall. Naturvårdsbränning 
har framgångsrikt genomförts inom Life-
projektet Life to Taiga 2015-2020. I år 
genomfördes en framgångsrik mindre 
bränning på 2 ha inom västra delen av 
naturreservatet Skurugata. Bränningen var 
framgångsrik då det strax efteråt dök upp ett 
flertal plantor av den sällsynta och 
brandgynnande svedjenävan. Skogsbetet 
återupptogs strax efteråt och det är nu 
förberett för återintroduktion av mosippa i 
området. Som tidigare år fortsatte samverkan 
med den lokala räddningstjänsten som också 
gjorde studiebesök i syfte att fortsätta lära sig 
mer om brandbeteende i skogsmark. 

Åtgärder skyddar reservatsgranskogar 
mot granbarkborreangrepp utifrån 
Barkborreutvecklingen i länets naturreservat 
har följts årligen sedan stormfällningen 2007. 
Generellt är det små angrepp i skyddade 
områden och främst i länets östra delar. 
Under 2021 bedömdes enbart två av 40 
områden ha en potentiell risk för spridning 
av granbarkborre ut från naturreservaten. 
Samtliga 40 naturreservat med riskskog har 
inventerats. I några skyddade områden har 
nya angrepp noterats utan känd 
spridningskälla i reservaten.  

Bekämpningsåtgärder har utförts i åtta 
områden och avvecklingen av granskog har 
tidigarelagts på 5 hektar. Åtgärdernas syfte är 
både att skydda granskogar med naturvärden 
från att slås ut av granbarkborre och 
samtidigt motverka spridning i landskapet. 
Samverkan med markägare och skogsbruket 
har fungerat bra, men det är stora problem 
med avsättningen för nyangripet virke under 
juni-juli som försvårar insatserna mot 
granbarkborre. Länsstyrelsens bedömning är 
att naturreservaten har marginell betydelse 
för spridning av granbarkborre. 
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Uppföljning av biologisk  
mångfald i skyddade områden  
och på biogeografisk nivå 
Uppföljningen av biologisk mångfald i 
skyddade områden samordnar Länsstyrelsen 
med annan uppföljningsverksamhet som 
miljöövervakning, åtgärdsuppföljning, 
områdesvis uppföljning och biogeografisk 
uppföljning. Detta för att optimera den totala 
uppföljningsinsatsen. Resultatet av 
uppföljningen lagras i nationella öppna 
databaser och utgör ett viktigt underlag för 
framtida förvaltning av skyddade områden. 

Länsstyrelsen är, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, nationell samordnare av 
den biogeografiska uppföljningen av 
fladdermöss. Biogeografisk uppföljning syftar 
till att samla in data som ska användas för att 
rapportera status, utbredning och 
populationsstorlekar för arter i EU:s art- och 
habitatdirektiv. Under året har femton artrika 
områden och fyra övervintringslokaler 
inventerats på fladdermöss i totalt femton 
län. Fladdermusdata som har samlats in 
under perioden 1999 – 2019 har utvärderats 
och redovisats. 

Grön infrastruktur, paraply  
för biologisk mångfald 
Arbetet med grön infrastruktur utgår från de 
tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Utifrån dessa 
aspekter har regionala arbetsmål 
konkretiserats som bland annat berör 
genomförande av miljömålens åtgärds-
program, kommunikation och 
landskapsövergripande projekt. I praktiken 
innebär det att Länsstyrelsen slagit ihop 
handlingsplanen för grön infrastruktur med 
åtgärdsprogrammet för de ”gröna” 
landbaserade miljömålen (Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande 
våtmarker) i en plan som vi valt att kalla grön 
handlingsplan. 

Länsstyrelsen har under året uppnått de flesta 
av de regionala arbetsmålen. Några projekt 
har skjutits på framtiden, bland annat på 
grund av resursbrist, covid-19 och på grund 
av att samarbetspartners fått förhinder att 
genomföra gemensamma projekt. 
Länsstyrelsen har fått medel från 
Naturvårdsverket till tre regionala 

pilotprojekt. Två av projekten gynnar 
pollinatörer genom åtgärder på en golfbana, i 
en kommunal park samt på exploaterad 
mark. För att konkretisera arbetet med grön 
infrastruktur har medel också använts för 
fortsatt arbete med att tillämpa grön 
infrastruktur på en enskild fastighet. Förutom 
livsmiljöförbättrande åtgärder på den berörda 
fastigheten har vetskapen om projektet väckt 
visst intresse inom lant- och skogsbruk. 
Slutresultatet ska sammanställas och 
kommuniceras med bland annat markägare 
och skogsnäring under 2022. 

Länsstyrelsen har fortsatt genomförandet av 
åtgärder i den gröna handlingsplanen och har 
publicerat två vägledningar på webben. Dessa 
tillgängliggör handlingsplanen för markägare 
och rådgivare inom jord- och skogsbruk samt 
för klimatanpassningssamordnare. På webben 
har Länsstyrelsen även lyft fram åtta 
nyckelfaktorer som beskriver livsmiljöer och 
strukturer som ska underlätta för 
samhällsplanerare att gynna den biologiska 
mångfalden. Länsstyrelsen har tillsammans 
med Skogsstyrelsen, Södra och Såg i Syd 
också tagit fram och spridit 
informationsmaterial om kalkbarrskogar. 
Länsstyrelsen har också tillsammans med 
Skogsstyrelsen i EU-projektet GRIPonLife 
fortsatt att utbilda naturbruksgymnasier om 
hänsyn vid sjöar, vattendrag och våtmarker 
samt publicerat filmer för att sprida kunskap 
på samma tema. 

Arbetet med att åtgärda ett flertal av 
vandringshindren i länets vattendrag som 
genomförs inom ramen för den nationella 
prövningsplanen för vattenkraft (NAP) och 
restaurering är en viktig del av arbetet med 
grön infrastruktur i akvatiska miljöer. 

Grön infrastruktur fyller också en viktig roll 
som paraply för sådant som rör biologisk 
mångfald på landskapsnivå och 
ekosystemtjänster, men är som begrepp och 
arbetsmetod ännu inte tillräckligt förankrat 
och tillämpat inom relevanta 
samhällsområden. Länsstyrelsen ser ett behov 
av fortsatt uppdrag och riktade medel för 
samordning, konkretisering och 
implementering av arbetet för att utveckla ett 
hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och 
effektivisera naturvårdsarbetet på 
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landskapsnivå. Länsstyrelsen har under året 
genomfört ett projekt på fastighetsnivå för att 
konkretisera vad grön infrastruktur kan 
innebära på en enskild fastighet. Projektet 
generade en rad åtgärdsexempel och 
demoytor. Resultatet från projektet ska 
kommuniceras under 2022. 

Lokala naturvårdsprojekt fler än någonsin 
tidigare 
Under 2021 har arbetet med lokala 
naturvårdsprojekt (LONA) varit intensivare 
än någonsin tidigare. Totalt beviljade 
Länsstyrelsen medel till elva projekt inom 
ordinarie LONA, till 16 projekt inom 
våtmarks-LONA och till åtta projekt inom 
pollinatörs-LONA. Det pågår nu LONA-
projekt i alla länets kommuner. Länsstyrelsen 
har under året haft återkommande dialog 
med kommunernas kontaktpersoner för 
LONA och de projektansvariga Länsstyrelsen 
har också stöttat med bland annat 
lokaliseringsunderlag för våtmarksprojekt.  

Utöver kommunerna har andra aktörer varit 
viktiga för att få till stånd åtgärder för att 
uppnå miljömålen. Det gäller till exempel 
privata markägare, golfklubbar och 
intresseorganisationer. De har exempelvis 
tillgång till lämpliga marker att genomföra 
åtgärder på eller bidrar till att sprida intresset 
för LONA och naturvård i allmänhet. 

Huvuddelen av projekten inom ordinarie 
LONA syftar till att förbättra tillgänglighet 
för friluftslivet och informera om natur, men 
det förekommer också åtgärder som syftar till 
att bygga upp kunskapen om arter. Under 
året har inga resultat av dessa projekt hunnit 
bli klara och några projekt har begärt 
förlängd projekttid. 

Länsstyrelsens bedömning är att LONA-
finansieringens kortsiktiga bidrag till att 
uppnå miljömålen är begränsat då det oftast 
är mindre områden som skyddas, restaureras 
eller anläggs och att det inte alltid är de 
områdena som har störst värde eller högst 
potential. Däremot är LONA-satsningen av 
mycket stor vikt i ett längre perspektiv då det 
samlade resultatet av fysiska åtgärder ändå är 
betydelsefullt och att kunskapsuppbyggnaden 
i kommunerna, både hos tjänstemän och 

politiker tydligt bidrar till att skapa attraktiva 
och hållbara tätorter och landsbygd.  

Fortsatt stort intresse för friluftsliv 
Med stöd i temaåret Friluftslivets år 2021 och 
det nationella projektet Luften är fri har 
Länsstyrelsen genom samordnaruppdraget 
haft en utökad och mer frekvent samverkan 
med bland annat länets kommuner, Region 
Jönköpings län, Friluftsfrämjandet, 
Sportfiskarna och Skogsstyrelsen. Den 
gemensamma bedömningen är att länets 
friluftsarbete genom samverkan har kunnat 
utvecklas och kommer att fortsätta framåt. Vi 
ser ett ökat intresse för friluftsliv, fritidsfiske 
och vistelse i naturen i olika mätningar, i 
uppmärksammat slitage och nedskräpning. 
Samverkan har varit en förutsättning för att 
till exempel komma vidare i arbetet med att 
utveckla Smålandsleden. Samverkan syftar till 
ett bättre samarbete samt kvalitetshöjning 
avseende dess förvaltning, tillgänglighet och 
marknadsföring. Planen är att samverkan ska 
vidareutvecklas i ett gemensamt projekt med 
övriga smålandslän under år 2022 för att 
uppnå dessa syften. Vidare har Länsstyrelsen 
fördjupat samarbetet med Region Jönköpings 
län och gjort insatser för att nå ut med 
information till utrikesfödda utövare om 
allemansrätten och friluftsliv samt lyft 
friluftslivets betydelse för folkhälsan. 
Projektet att inkludera friluftsliv i konceptet 
FAR (fysisk aktivitet på recept) har nu gått in 
i en genomförandefas. 

LONA-medel för att stärka och utveckla 
friluftslivhar beviljats till sju kommuner. 
Länsstyrelsen har tagit initiativ till ökad 
samverkan med skolor och kommuner för att 
främja friluftsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan.  

Slitage på naturen till följd av ett hårt tryck 
har observerats både på land och i vatten och 
har även uppmärksammats av den nationella 
tankesmedjan för friluftsliv. Länsstyrelsen har 
samverkat med kommun och 
fiskevårdsområde för att förbättra 
information om vad utövare behöver tänka 
på vid vistelse i natur och på vattnet. 
Friluftslivets år har också uppmärksammats 
genom att landshövdingen gjort 
inspirationsfilmer utifrån teman som 
friluftslivets år tagit fram.  
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Länsstyrelsens förvaltning av skyddade 
områden och utveckling av fisketurism bidrar 
till utvecklingen av friluftslivet. I skyddade 
områden har Länsstyrelsen vidtagit 
åtgärderför att öka tillgängligheten i utvalda 
naturreservat och har utvecklat 
informationen om reservaten på 
Länsstyrelsens webbplats. Omfattande 
resurser har lagts på nya och förbättrade leder 
och besöksanordningar för friluftslivet i 
skyddade områden, särskilt i Store Mosse 
nationalpark. 

Naturnära jobb gör skillnad för natur och 
friluftsliv 
Länsstyrelsen har tillsammans med länets 
kommuner tagit fram lämpliga 
arbetsuppgifter till Skogsstyrelsen inom 
regeringsuppdraget naturnära jobb. 
Länsstyrelsen planerar, förbereder, följer upp 
och samordnar arbetsinsatserna i tätt 
samarbete med Skogsstyrelsen. Under 2021 
har Naturnära jobb framförallt genomfört 
insatser inom reservatsskötsel, friluftsliv, 
invasiva främmande arter, ängsslåtter och 
inom inventeringar av vägtrummor 
(vandringshinder). 

Arbetet har överlag löpt på bra, men 
omfattningen har begränsats av att antalet 
arbetslag blivit färre än planerat på grund av 
covid-19.   

Gemensam rådgivning förbättrar 
förutsättningarna för hotade arter 
Länsstyrelsen har under år 2021 genomfört 
aktiva insatser inom elva åtgärdsprogram 
både inom den egna verksamheten och i 
samverkan med bland andra enskilda 
markägare, lantbruksrådgivare och 
kommuner. Ett lyckat exempel, i 
odlingslandskapet, är orkidéarten vityxne där 
markåtgärder lett till en kraftig ökning av 
antalet plantor i länet.  

Tillsammans med Skogsstyrelsen har 
Länsstyrelsen genomfört rådgivning om flera 
hotade arter till exempel om fladdermusarten 
barbastell. Vid besöken fick markägarna 
information om vilka möjligheter 
förekomsten av barbastell innebär i form av 
olika ersättningar, framförallt från 
Landsbygdsprogrammet. Rådgivningen har 
vidare bland annat lett till att flera av 

markägarna har sökt Skogsstyrelsens 
ersättning ”Skogens miljövärde” för att 
restaurera markerna till bland annat 
betesmark. Rådgivningen har också inneburit 
att flera markägare har sökt miljöersättningar 
på marker som tidigare saknat ersättning eller 
haft för låg ersättning.  

Vid Länsstyrelsens granskning av 
avverkningsanmälningar kontrolleras bland 
annat de som berör prioriterade områdena 
för barbastell. 

Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd 
levererar fortsatta goda resultat för biologisk 
mångfald, kulturhistoria och sociala värden. 
Totalt har 280 skyddsvärda träd åtgärdats till 
en kostnad av cirka 900 000 kr. 
Finansieringen har dels varit från 
Landsbygdsprogrammet, dels från 
Naturvårdsverkets anslag avseende åtgärder 
för värdefull natur. 

Ett flertal restaureringsåtgärder har 
genomförts i länets värdefulla vattendrag för 
att gynna bland annat den hotade 
flodpärlmusslan. Resultat från inventeringar 
genomförda under året har visat på god 
effekt av tidigare genomförda åtgärder, bland 
annat genom fynd av små musslor i en anlagd 
fiskväg i Vätterns tillflöden. 

Överlag är situationen för hotade arter med 
åtgärdsprogram försiktigt positiv i länet. 
Detta är till stor del tack vare insatser som 
genomförs via åtgärdsprogrammen. För arter 
knutna i första hand till odlingslandskapet är 
situationen dock mycket bräcklig då 
rationalisering, igenväxning och 
klimatförändringar utgör allvarliga hot. 

Demonstrationsområden visar 
pollinatörernas värde 
Arbetet med att stärka förutsättningarna för 
pollinatörer i länet samt med att synliggöra 
ekosystemtjänsten pollinering har genomförts 
på flera olika sätt. Inom LONA-projekt har 
Länsstyrelsen tillsammans med Svenska 
kraftnät genomfört livsmiljöförbättrande 
åtgärder i kraftledningsgator. Vidare har 
kommunerna förbättrat livsmiljöer och 
skapat demonstrationsområden för att gynna 
vilda pollinatörer. Länsstyrelsen har också 
informerat om pollinering genom anläggande 
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av tre demonstationsområden som vi också 
följt upp artsammansättningen på, bland 
annat tillsammans med Linköping stift och 
privata markägare. Länsstyrelsen har också 
arbetat aktivt med rådgivning och digitala 
utbildningar såväl inom lantbruket som med 
kommuner och Region Jönköpings län. 

Från och med maj i år deltar länet i 
Naturvårdsverkets satsning på vilda hotade 
pollinatörer (VIP). Arbete pågår inom två 
nationellt prioriterade områden. Samarbete 
har inletts med kommuner, E.on, 
Trafikverket, Fortifikationsverket, 
Länsstyrelsen Kalmar län och privata 
markägare. Hittills har totalt åtta fysiska 
åtgärder genomförts eller påbörjats. 

Invasiva främmande arter – ett arbete 
under uppbyggnad som väcker intresse 
Under 2021 utökades arbetet med invasiva 
främmande arter väsentligt. För att organisera 
detta arbete som berör många verksamheter 
bildade Länsstyrelsen en intern styrgrupp och 
utvecklade den interna organisationen. 
Nätverk med kommuner och andra aktörer 
har etablerats och varit en förutsättning för 
effektivt genomförande av verksamheten. 
Eftersom arbetet med invasiva främmande 
arter fortfararande är under uppbyggnad har 
kartläggning varit en viktig åtgärd under 
2021. Kartläggningen har varit fokuserad på 
strandmiljöer, skyddade områden och 
förekomst av så kallade EU-arter i hela länet. 
I praktiken har kartläggningen också fungerat 
som tillsyn i vissa fall. Genom kartläggningen 
har EU-arten gul skunkkalla fått särskilt 
fokus. Artensförekomst har föranlett 
Länsstyrelsen att ingå i ett initiativ 
tillsammans med Havs- och 
Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket 
för att utreda hur åtgärder på privat mark 
eventuellt skulle kunna finansieras med 
statliga medel. 

Länsstyrelsen har vidtagit 
begränsningsåtgärder för att minska sjögull i 
ett par vattensystem i samarbete med 
kommuner. Med hjälp av Naturnära jobb har 
åtgärder mot jättebalsamin och gul skunkkalla 
genomförts.  Åtgärdsansvaret kan överlåtas 
till kommuner som begär det, men hittills är 
det ingen kommun som begärt det. I det 
förebyggande arbetet har kommunikation 

varit en viktig insats. Intresset från allmänhet 
och media har varit stort och positivt.  

Dialog nyckeln för en 
förtroendeskapande vilt- och 
rovdjursförvaltning 
Länsstyrelsen slutförde lodjursinventeringen i 
mars och inventeringen visade på 10,5 
lodjursföryngringar. Det är det högsta antal 
föryngringar som noterats sedan 
inventeringarna startade och med god 
marginal över miniminivån som är 3,5 
föryngringar. Under året konstaterades också 
det första vargreviret i länet i modern tid. 
Vargparet som fick sju valpar är genetiskt 
värdefullt. Kungsörnsinventeringen har under 
året genomförts i samarbete med lokala 
ornitologer och resultatet visade en häckning 
med lyckat resultat och ytterligare tre revir, 
vilket är något mindre än normalt. Det beror 
delvis på att en revirhävdande fågel omkom i 
vindkraftskollision 2020. 

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt på åtta 
lodjur i länet 2021, vilket kan jämföras med 
föregående två år som Länsstyrelsen beviljade 
licensjakt för två djur.  Jakten genomfördes 
kontrollerat och på ett väl avgränsat sätt. 
Licensjakten är ett viktigt instrument för att 
styra lodjurspopulationens storlek mot det av 
viltförvaltningsdelegationens fastställda 
förvaltningsmål på fem föryngringar. Styrning 
av populationsstorleken mot förvaltnings-
målet är grundläggande för att få en förut-
sägbar och trovärdig rovdjursförvaltning. 

Viltförvaltningsdelegationen har under året 
fortsatt utgöra en rådgivande och styrande 
del av länets viltförvaltning. Delegationen har 
bland annat fastställt en ny förvaltningsplan 
för vildsvin samt fått fortlöpande 
kompetensutveckling under året. 

För vidare information om klövvilts-
förvaltning, se stycke under avsnitt 11. 

Vattenförvaltning 
Inriktningen på vattenförvaltningsarbetet har 
under året varit att bistå vattenmyndigheterna 
i samrådet och slutförande av åtgärdsprogram 
och förvaltningsplan. Arbete med 
framtagande av nya vattenförekomster har 
även påbörjats. Digitala informationsmöten 
har genomförts för att informera kommuner 



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

80 

och vattenråd om statusklassning och 
riskbedömning. Stort fokus har även varit på 
tillämpning av miljökvalitetsnormerna i olika 
typer av ärenden.  

Arbetet med att verifiera status i vatten-
förekomster har fortsatt. Undersökningar har 
genomförts av miljögifter, näringsämnen 
samt kiselalger och fisk i vattendrag. Ett 
område med höga PFAS-halter i Nässjö 
kommun har särskilt undersökts som visat på 
förhöjda halter även i fisk. För miljögifter har 
en rapport för de senaste årens miljögifts-
analyser tagits fram.  

Under året har arbetet med en ny version av 
Vatten Information System Sverige – VISS 
2.0 fortsatt. Den nya versionen beräknas vara 
klar 2024. 

Inom arbetet med översvämningsdirektivet 
har Länsstyrelsen färdigställt 
riskhanteringsplanen för Jönköpings 
tätort. Länsstyrelsen har tillsammans med 
kommunen köpt in utrustning för att mäta 
vattennivån i Munksjön och tillrinnande 
vattendrag. Denna mätning, tillsammans med 
andra hydrologiska och klimatologiska 
mätningar, kommer att användas för att ta 
fram en prognosmodell som ska förutse 
kommande översvämningar och därmed 
varna tidigt.  

Kalkning av sjöar och vattendrag  
följer ny åtgärdsplan 
Kalkningen av sjöar och vattendrag har 
genomförts enligt åtgärdsplanen för länet. 
Till följd av lägre utsläpp har försurande 
ämnen minskat i nedfallet från atmosfären, 
vilket inneburit att Länsstyrelsen har kunnat 
vidmakthålla en hög måluppfyllelse med en 
minskad mängd kalk. Eftersom det tar lång 
tid för marken att återhämta sig bedömer 
Länsstyrelsen att behovet av kalkning 
kommer kvarstå under lång tid framöver.  

Länsstyrelsen administrerar även kalknings-
verksamheterna i Östergötlands och 
Södermanlands län. Samverkan ger en ökad 
effektivitet där erfarenheter och upparbetade 
processer i länets mer omfattande kalknings-
verksamhet kan tas till vara för länsstyrelser 
med mindre verksamhet vilket medför 

minskade personalkostnader för berörda 
länsstyrelser. 

Stort intresse för insatser  
mot övergödning  
Länsstyrelsen har beviljat LOVA-bidrag för 
tio åtgärder för att minska näringspåverkan i 
berörda vattenförekomster. Användningen av 
LOVA-medel uppgick under 2021till 5,22 
mnkr, vilket var motsvarande omfattning 
som föregående år. Flera projekt berör våt-
marksåtgärder i näringspåverkade områden. 
Halterna av totalfosfor har en sjunkande 
trend i flertalet av länets vattendrag, särskilt 
tydligt är detta i Svartån i Aneby och Tranås 
kommuner där åtgärdsarbete för att minska 
näringspåverkan pågått en längre tid. En 
pilotstudie har påbörjats för aluminium-
behandling av sedimentet i en av länets mest 
näringspåverkade sjöar. 

Ett flerårigt åtgärdsprojekt med syfte att 
utreda förutsättningarna för att kunna 
använda näringsrika sjösediment som 
gödningsmedel har uppnått tre viktiga 
projektmål: pressning av sediment till pellets, 
odlingsförsök med pellets och ny av-
vattningsteknik. Odlingsförsök har pågått 
under 2021. 

Gemensamt projekt för NAP och 
restaurering av vattendrag 
Under året har Länsstyrelsen även beslutat 
om en projektplan för ett samlat arbete med 
restaurering och genomförandet av NAP. 
Åtgärder som ska genomföras under 
planperioden har prioriterats och utöver ett 
väl inarbetat internt tvärsektoriellt arbete 
finns även en regional samrådsgrupp med 
externa aktörer som träffats flera gånger 
under året. Gruppens syfte är att förbättra 
dialogen i samband med restaureringsarbetet 
och NAP.  

Länsstyrelsen och länets kommuner bedriver 
ett fortsatt aktivt och målrelaterat 
restaureringsarbete i prioriterade vattendrag. 
Under året har 23 fysiska 
restaureringsåtgärder genomförts och 
ytterligare ett flertal projekterats. 
Restaureringsarbetet bedrivs främst av länets 
kommuner i nära samverkan med 
Länsstyrelsen och lokala intressenter. 
Länsstyrelsen har under året startat ett 
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projekt för att inspirera till ett mer lokalt 
restaureringsarbete.  

I Jönköpings län har samtliga till den 
nationella planen antagna vattenkrafts- och 
dammägare inom Emåns och Vätterns 
prövningsgrupper fått information om 
samverkansprocessen. Detta har inkluderat 
tidsramen för varje samverkansprocess samt 
vad som förväntas av verksamhetsutövarna 
inom samverkan.  

Andra viktiga aktiviteter i genomförandet av 
NAP har varit ett flertal samråd med berörda 
intressenter, tillsyn av kraftverksanläggningar 
samt inledande möten med verksamhets-
utövare som berörs av NAP. Utöver det har 
fokus varit på sammanställning av aktuellt 
kunskapsläge, framtagande av komplett-
erande kunskapsunderlag, samt att påbörja 
skrivandet av nulägesbeskrivningen för 
prövningsgrupperna runt Vättern. 
Länsstyrelsen deltar i den nationella 
samverkan och är i fas med den nationella 
tidplanen för genomförandet.  

Vattenverksamhet med fokus på 
handläggningstider, vattenuttag och NAP  
Länsstyrelsen har under år 2021 prioriterat att 
klara handläggningstider för anmälan om 
vattenverksamhet, hantera tillståndsärenden 
samt bedriva den händelsestyrda tillsynen. 
Egeninitierad tillsyn har skett i liten 
utsträckning och är kopplad till genom-
förandet av NAP och åtgärder inom 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 
Insatser för att underlätta arbetet med tillsyn 
av vattenuttag har även genomförts i form av 
framtagande av tillsynsregister. Länsstyrelsen 
har utöver arbetet med anläggningar som är 
antagna till NAP även initierat arbetet med 
att miljöanpassa fyra vattenkraftverk och 
dammar som inte ingår i planen. 

Länsstyrelsen har under året deltagit i ett 
Miljösamverkan Sverige projekt - 
Anmälningspliktiga vattenverksamheter 
inklusive våtmarker. Länsstyrelsen har ingått i 
chefsgruppen för vattenverksamhet samt i 
den nationella arbetsgrupp som bildats för 
länsstyrelsesamverkan inom arbetet med 
NAP. Samtliga projekt och arbetsgrupper har 
bidragit till en ökad samsyn mellan 
länsstyrelser och likartad hantering av 

ärenden nationellt, vilket leder till en ökad 
rättssäkerhet och ökat förtroende från 
allmänhet och verksamhetsutövare. Förutom 
den högt prioriterade tillsynen kopplad till 
vattenkraftverk och dammar så har 
Länsstyrelsen påbörjat arbetet med att samla 
uppgifter om vattenuttag i tillsynsregistret 
Älvan. Detta arbete syftar till att öka  

Länsstyrelsens kunskap om de vattenuttag 
som sker för att kunna fatta beslut och göra 
långsiktiga bedömningar som är hållbara även 
i situationer av liten vattentillgång.  

Översyn av bevarandeplaner för Natura 
2000-områden påbörjad 
Länsstyrelsen har analyserat hur översynen av 
bevarandeplaner för de Natura 2000-
områden som påverkas av NAP ska ske i 
enlighet med den vägledning som under året 
gavs ut av Havs- och vattenmyndigheten. 
Länsstyrelsen har fortsatt genomfört 
kunskapsinhämtning och påbörjat översynen 
av de utpekade bevarandeplanerna i enlighet 
med vägledningen. Arbetet är inte i fas med 
2021 års upprättade tidsplan, därför planeras 
en kraftsamling av översynen under 2022. 
Förseningen under 2021 beror på 
omprioriteringar av arbetsuppgifter med 
anledning av personalbrist. Samordning har 
inletts med berörda länsstyrelser angående de 
bevarandeplaner som berör flera län. 

Dammsäkerhetstillsyn med fokus på 
avvikelser och åtgärdsbehov 
Dammsäkerhetstillsynen har särskilt inriktats 
mot dammsäkerhetsrapportering med fokus 
på avvikelser och åtgärdsbehov. Knappt en 
tredjedel av anläggningarna i dammsäkerhets-
klass B och C har kvarstående allvarliga 
avvikelser eller åtgärdsbehov. Den samlade 
bedömningen är att anläggningarna i 
dammsäkerhetsklass B och C har 
tillfredsställande säkerhet. 

Under 2021 har Länsstyrelsen säkerhets-
klassificerat fyra dammar, och omklassificerat 
en damm. Det har resulterat i ett mer ända-
målsenligt underhåll av dammarna, samt en 
ökad beredskap för eventuella dammhaverier.  
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Översyn av flera vattenskyddsområden 
Länsstyrelsen har tagit beslut om tre 
vattenskyddsområden. Samtliga berörda 
vattentäkter omfattades av äldre vatten-
skyddsområden som i och med dessa nya 
beslut upphävts. Ett av områdena krävde att 
vattenskyddsområde inrättades i två 
kommuner tillhörande olika län. 
Länsstyrelserna i Jönköpings och Västra 
Götalands län har samverkat så att besluten 
med tillhörande skyddsföreskrifter i de båda 
länen är identiska. De tre nya vatten-
skyddsområdena har förbättrat skyddet av 
dricksvattnet för cirka 2 000 invånare. Takten 
i kommunernas arbete med vattenskydds-
områden är fortsatt hög. Länsstyrelsen har 
under år 2021 fått in tre nya ansökningar om 
vattenskyddsområde och tre områden för 
tidigt samråd. 

Dricksvattenförsörjning stärks av ny 
regional vattenförsörjningsplan 
Dricksvattenstöd har under 2021 delats ut till 
14 olika projekt i nio kommuner som alla 
syftar till bättre vattenhushållning och bättre 
tillgång till dricksvatten. Av kommunernas 
totala projektbudget på 17,7 mnkr utgör 
bidrag 3,1 mnkr. Länsstyrelsen har under 
2021 färdigställt en ny uppdaterad regional 
vattenförsörjningsplan. 

Tillsyn av avloppsreningsverk  
fortsatt i fokus 
Länsstyrelsens tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet har pågått hela året trots 
situationen med covid-19. Under första 
halvåret främst i form av skrivbordstillsyn 
Under hösten har tillsynsbesöken på plats 
prioriterats. Under året har personal-
omsättningen varit högre än normalt. 
Rekrytering och introduktion av ny personal 
har tagit tid i anspråk men nu är tjänsterna 
åter tillsatta. 

Inför årets EU-rapportering för 
avloppsreningsverken granskade 
Länsstyrelsen alla miljörapporter för att 
möjliggöra komplettering av uppgifter i tid till 
rapporteringen. De inrapporterade 
uppgifterna från verksamhetsutövarna har 
förbättrats jämfört med föregående tillfälle. 
Vi ser en ökad regelefterlevnad till följd av 
tillsynen genom exempelvis tillförlitligare 
flödesmätningar samt färre 

avloppsreningsverk med missvisande 
inkommande provtagningar. Länsstyrelsen 
har anordnat och samordnat en nationell 
handläggarträff för tillsyn av avlopp med 
syfte att likrikta tillsynen över landet. 

Under år 2021 har vi genomfört en 
kartläggning av torvtäkters förutsättningar för 
efterbehandling till våtmark. Syftet är att i 
god tid kunna verka för en efterbehandling 
som gynnar klimatet och den biologiska 
mångfalden. Länsstyrelsen har även tagit 
fram rutiner för att hantera risken för 
spridning av invasiva arter i samband med 
införsel av massor till miljöfarliga 
verksamheter. 

Inom arbetet med miljökvalitetsnormer för 
vatten har miljötillsynen genomfört digitala 
möten med företagen. De genomförda 
mötena har i några fall resulterat i ytterligare 
skyddsåtgärder eller förbättrade 
skyddsåtgärder för att minska verksamhetens 
påverkan på recipienten. På sikt tror vi 
mötena ökar kunskap och intresse hos 
verksamhetsutövaren. Förbättringarna bygger 
ofta på frivillighet då tillsynsbesöken visat att 
företagen i huvudsak följer givna villkor om 
utsläpp till vatten. 

Fokus på energihushållning vid 
miljöskyddstillsyn 
Under årets första halvår deltog Länsstyrelsen 
i projektet Incitament för energieffektiv-
isering där fokus på energifrågor lyftes i 
miljötillsynen i små och medelstora företag. 
Vi har arbetat med uppföljning av energi-
besök som utförts tidigare i projektet och sett 
en positiv utveckling av företag som arbetar 
systematiskt och strukturerat med 
energifrågan. Vid tillsynsbesök har 
vägledningsmaterial inom energihushållning 
spridits, framtaget från projektet Branschvisa 
vägledningar. 

Länsstyrelsen har även utvecklat 
arbetsmetoder för att energihushållning ska 
bli en naturlig del av tillsyn, prövning och 
samrådsprocessen. Interna introduktions-
utbildningar inom energi hålls för nyanställda. 
Rutiner har tagits fram för hur energi 
prioriteras i prövning.  
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Energianvändning och utsläpp av 
växthusgaser har kartlagts för industrier och 
täkter som underlag för prioritering i tillsyn 
och prövning. Kartläggningen av industrin 
visar att utsläppsminskningen inte går 
tillräckligt fort. Den årliga minskningen 
behöver framöver vara minst 7% per år för 
att de nationella och regionala målen om 
utsläpp av växthusgaser ska kunna uppnås. I 
den egeninitierade tillsynen prioriteras 
miljöpåverkan från energianvändningen.  

Fokus på energifrågor har också bidragit till 
ytterligare villkor i tillstånd, bland annat med 
utredning om konvertering och 
energihushållningsplan för täkter. I tillsynen 
verkar vi för minskad miljöpåverkan från 
verksamheter genom energieffektivisering 
och för att fler verksamheter ska övergå till 
förnybar energi. Exempelvis har 
kompletteringar begärts in för 
energihushållningsplaner vilket syftar till att 
styrka det systematiska och strukturerade 
energiarbetet hos verksamheterna. 

Användning av farliga kemikalier 
Länsstyrelsen har samlat in uppgifter om de 
farliga ämnen som använts år 2015 och 2020 
inom de tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn 
över. Målet har varit en 20-procentig 
minskning av användningen av farliga 
kemikalier, men genomgången visar att 
användningen tvärtom har ökat under 
perioden. Länsstyrelsen har även gett 
vägledning till kommunerna så att de kan 
samla in uppgifter om användning av farliga 
kemikalier för sina tillsynsobjekt. Syftet är få 
ett underlag som visar om användningen av 
kemikalier förändras samt för att kunna rikta 
insatser där de gör störst nytta.  

Ingen egeninitierad naturtillsyn  
bedrevs under 2021 
Länsstyrelsen har fokuserat på att klara 
handläggningstider för prövning av 
dispensansökningar, för anmälan om samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken samt för 
händelsestyrd tillsyn. Det har inte funnits 
möjlighet att bedriva egeninitierad tillsyn på 
grund av covid-19 tillsyn samt brist på 
personal. Behovet av att bedriva egeninitierad 
tillsyn är stort för att verksamhetsutövare ska 
ges bättre förutsättningar att göra rätt från 

början och därmed minska den negativa 
påverkan på naturmiljön.  

Länsstyrelsen har deltagit på ett 
samverkansmöte om artskyddsbrott med 
deltagare från flera berörda myndigheter. 
Mötet har bidragit till en ökad samverkan 
samt utbyte av erfarenheter mellan 
myndigheter som arbetar med 
artskyddslagstiftning. Länsstyrelsen har 
arbetet förebyggande med 
informationsinsatser om fridlysta arter. För 
att underlätta för verksamhetsutövare har 
Länsstyrelsen infört en digital blankett för 
ansökan om strandskyddsdispens. För att 
förhindra spridning av invasiva främmande 
arter har Länsstyrelsen fokuserat tillsyn på 
återförsäljare. Det har resulterat i att flera 
återförsäljare upphört med försäljning av 
invasiva främmande fisk- och kräftarter.  

Huvudsaklig inriktning för tillsyns  
och tillsynsvägledningsarbetet med 
förorenade områden 
Åtgärdstakten är för låg för att nå det 
nationella övergripande målet inom 
förorenade områden, att alla objekt i riskklass 
1 och riskklass 2 är åtgärdade till år 2050. 
Bedömningen är därför att tillsynstakten inte 
är tillräckligt hög, eftersom tillsynen är 
avgörande för åtgärdstakten. Länsstyrelsen 
har fortsatt arbetat för att fler 
handlingsplaner ska upprättas för förorenade 
områden inom egenkontrollen, i syfte att få 
en enklare hantering och bättre samarbete 
med företagen inom tillsynsområdet.  

Tillsynsvägledning bedrivs både genom 
utbildningar och genom direkt vägledning till 
kommunerna. Tillsynsvägledningsarbetet 
bedöms bedrivas i tillräcklig omfattning och i 
nivå med nationellt framtagna riktlinjer. 

Inriktning för bidragsarbetet samt 
åtgärder för att minska oförbrukade 
bidrag 
Länsstyrelsen har sedan många år ett gott 
samarbete med kommunerna om statligt 
bidrag för efterbehandling av förorenande 
områden, vilket är en framgångsfaktor i 
bidragsarbetet. Under året har vi bland annat 
arbetat för att förtydliga processen kopplat 
till bidragsansökningar. Huvudmännen har, 
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med något enstaka undantag, förbrukat de 
givna medlen enligt förväntad takt. 

Ökat fokus på undersökning av PFAS i 
utredningar 
Länsstyrelsen har i högre grad än tidigare 
börjat att ställa krav på undersökning av 
PFAS i olika utredningar av förorenad mark. 
En fördjupad tillsyn pågår av ett förorenat 
område kring en brandövningsplats på 
Jönköpings flygplats. Förorening av PFAS 
sprids via ytvatten och grundvatten till en 
närliggande recipient som så småningom 
mynnar ut i Vättern. Arbetet är prioriterat för 
att en åtgärd ska kunna påbörjas så fort som 
möjligt.  

Miljöprövningsprocessen kartläggs för 
effektivare handläggning 
För att effektivisera och tydliggöra processen 
för miljöprövning har Länsstyrelsen gjort en 
översyn av myndighetens eget arbete. 
Länsstyrelsen har gjort processkartläggningar 
över samrådet, miljöprövningen och 
överklagande vid domstolsförhandlingarna 
kopplat till prövningarna. Syftet är att 
säkerställa tydliga prövningar och ett effektivt 
ansökningsförfarande, samt korta 
handläggningstider.  

Lyckad TVL-satsning inom  
förorenade områden 
Länsstyrelsen har tillsammans med 
länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och 
Östergötlands län bedrivit ett treårigt 
tillsynsvägledningsprojekt, TVL-Cykeln. 
Projektet avslutades 2021 och en ny cykel 
startas upp 2022. Arbetet har varit lärorikt 
och utvecklande för deltagande länsstyrelser 
då vi har utbytt tankar och arbetssätt inom 
tillsynsarbetet. Genom samarbetet har 
länsstyrelserna genomfört utbildningar för 46 
kommuner. Utbildningarna har varit 
välbesökta och vi har fått högt betyg av 
deltagarna. Länsstyrelserna har lyckats väl 
med tillsynsvägledning av god kvalitet. 

Strandskydd och energi prioriterat i 
tillsynsvägledningen 
Tillsynsvägledning av 
strandskyddsbestämmelserna har skett genom 
kommunvisa möten.  Det har resulterat i en 
kunskapsuppbyggnad hos kommunernas 
strandskyddshandläggare. Mötena har även 

inneburit en ökad samverkan mellan 
kommunerna och Länsstyrelsen med syftet 
att myndigheterna ska ha ökad samsyn och 
mer likartad hantering av ärenden. 
Tillsynsvägledning har även skett löpande 
genom dialog med kommunala 
strandskyddshandläggare.  

För att stärka kommunernas arbete med 
energitillsyn har Länsstyrelsen löpande haft 
kontakt med länets kommuner genom 
regelbundna nätverksträffar och 
kompetenshöjande insatser.  

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Rådgivning och tillsyn har med anledning av 
restriktioner påverkats negativt och det har 
också varit svårt att påbörja samarbeten med 
nya aktörer. Digital kommunikation har till 
viss del kunnat kompensera, men vissa 
insatser har försenats. Svårigheterna att 
träffas kan på sikt försvåra möjligheten att 
bygga förtroendefulla relationer till 
medborgarna, vilket kan skada förtroendet 
för myndigheten.  

Länsstyrelsen arbete med miljöbalkstillsyn 
har även under 2021 påverkats av covid-19. 
Under första halvåret minimerades antalet 
fysiska besök på miljöfarliga verksamheter 
och rundvandringar prioriterades utomhus. 
Under andra halvåret har dock tillsynen av 
företag åter kunnat genomföras i full skala 
med även fysiska besök. Samråd har 
genomförts digitalt.  

Miljöbalkstillsynen fick också prioritera om 
till att arbeta med pandemitillsyn. Det har 
bland annat medfört uppföljning och 
utvärdering av kommunernas tillsyn 
prioriterats ned. Det har också medfört högre 
ärendebalanser och en ökning av antalet äldre 
ärenden. Länsstyrelsen har under år 2021 
prioriterat att klara handläggningstider inom 
ansökningar om dispens/tillstånd och 
anmälan samt hantera tillståndsärenden för 
vattenverksamhet och bedriva den 
händelsestyrda tillsynen. Antalet 
anmälningsärenden har varit högt under året 
och ingen avmattning på grund av covid-19 
har märkts. Egeninitierad tillsyn har inte varit 
möjligt att genomföra på grund av rådande 
omständigheter med covid-19. Undantaget är 
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den tillsyn som genomförts kopplat till NAP, 
samt dammsäkerhetstillsyn. Även där har 
färre tillsynsbesök än planerat genomförts på 
grund av covid-19. 

Resultatbedömning 
Utifrån Länsstyrelsens mål och 
verksamhetsplaner bedöms resultatet 
sammantaget som gott. Trots rådande läge 
med covid-19 har arbetet kunnat genomföras 
i stort sett som planerat. Resultatet är utmärkt 
inom flera delområden där verksamhetsmålen 
uppnåtts eller överträffats. Det handlar till 
exempel om restaurering av sjöar och 
vattendrag där antalet åtgärdade objekt ligger 
kvar på hög nivå, statligt stöd till olika 
kommunala miljöåtgärder och skötsel av 
skyddade områden där antalet besökare 
fortsätter vara många. För miljömålsarbetet 
är resultatet gott och präglat av en stark 
regional samverkan. Bildande av 
områdesskydd har uppnått årets mål.  

Inom miljöbalkstillsynen finns ett 

utvecklingsbehov beroende på medelsbrist 

som försvårar insatserna. Inom 

miljöbalkstillsynen har personal dessutom 

tjänstgjort i den regionala krisledningsstaben 

och i pandemitillsynen till följd av covid-19.  

Trenden i utvecklingen när det gäller 

miljöbalks tillsyn är oförändrad. Glappet i 

förhållande till behovet mycket stort och 

endast omkring häften av behovet kan 

tillgodoses. Trenden går åt fel håll för 

framförallt egeninitierad tillsyn Även för 

saneringen av förorenade områden är trenden 

negativ även om tillsynsvägledningen bedöms 

uppfylla de behov som kommunerna har och 

bidra till en mer jämn nivå på tillsynen.  

Behovet för områdesskydd når fortfarande 

inte upp till målen. Utvecklingen under året 

har emellertid varit positiv. Ökad 

medelstilldelning inom bland annat skötsel av 

skyddade områden, restaurering av sjöar och 

vattendrag och kommunalt stöd leder dock 

till en positiv trend inom flera delområden. 

Bristande kontinuitet i nationella satsningar 

försvårar också och många gånger blir 

startsträckan en orimligt stor del av nationella 

uppdrag. Det riskerar att få till följd att 

förväntade effekter uteblir. 
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AREELLA NÄRINGAR 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p10 Lantbruk och landsbygd Länsstyrelseinstruktion 

3§ p11 Fiske Länsstyrelseinstruktion 

4§ p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7§ ärvdabalken Länsstyrelseinstruktion 

1A2 Regionalt livsmedelsstrategiarbete Regleringsbrev 

1A3 Målsättningar för hantering av EU-stöd Regleringsbrev 

1A10 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Regleringsbrev 

1A11 Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet Regleringsbrev 

1D6 Ersättning för skada på fisk och fiskeredskap Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Nedanstående punkter sammanfattar delar av 
uppgifterna och uppdragen inom verksam-
hetsområdet. 

• Jordbrukarstöd till jordbruksföretagare 
som direktstöd (gårdsstöd, 
förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd 
till unga). 

• Jordbrukarstöd till jordbruksföretagare 
inom landsbygdsprogrammet 
(kompensationsstöd, ersättning för 
ekologisk produktion eller till 
omställning, miljöersättning till 
betesmarker och slåtterängar, skötsel av 
våtmark). 

• Kontrollera alla ovanstående stödformer 
i fält samt även vissa andra stödformer 
till jordbrukare som Jordbruksverket 
handlägger, till exempel stöd för 
djuromsorg.  

• Handläggning av olika landsbygdsstöd: 
miljöinvesteringar inom jordbruk; 
investeringar inom jordbruk eller 
trädgård; jordbruks- och affärsutveckling; 
service, infrastruktur och attraktiv 
landsbygd. 

• Inom ramen för landsbygdsprogrammet: 
arbeta med samarbetsprojekt kopplat till 
livsmedelsstrategin för att skapa nya jobb 
inom livsmedelskedjan; erbjuda 
kompetensutveckling, information och 
rådgivning till lantbrukare och företagare 
på landsbygden.  

• Ängs- och betesmarksinventering. 

• Behörighetsutbildningar för att 
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 
utomhus i t ex jordbruk, trädgård eller i 
växthus. 

• Tillsyn av flyghavre och vissa 
skadegörare.  

• Jordförvärvsärenden vid köp av jord- 
och skogsbruksfastigheter. 

• Ansvara regionalt för genomförandet av 
de fiskeripolitiska målen inkluderande 
yrkesfiske och vattenbruk samt hållbar 
förvaltning och skydd av fiskbestånd. 

• Förordna fisketillsynspersoner och 
ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. 

• Dela ut fiskevårdsbidrag för till exempel 
biotopvård i rinnande vatten med 
mänsklig påverkan, utsättning av fisk, 
fiskevårdsplaner och fiskvägar. 

• Hantera ersättning för sälskador på fisk 
och fiskeredskap samt investeringsstöd 
till fiskerinäringen för bland annat 
yrkesfiske. 

• Handläggning av stöd inom Europeiska 
havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 
(EHFVF). 

Målet för areella näringar, landsbygd och 
livsmedel är att insatserna ska bidra till goda 
förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd 
i alla delar av landet. De gröna näringarna ska 
vara livskraftiga och bidra till klimatomställ-
ningen och att naturresurserna används 
hållbart. 
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Riksdagen har även beslutat om ett 
övergripande mål för livsmedelskedjan samt mål 
för tre strategiska områden – Regler och 
villkor, Konsument och marknad samt 
Kunskap och Innovation. 

• En konkurrenskraftig livsmedelskedja där 
den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella 
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 
sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. 
Produktionsökningen, både 
konventionell och ekologisk, bör svara 
mot konsumenternas efterfrågan. En 
produktionsökning skulle kunna bidra till 

en ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan 
ska minska. 

Det övergripande målet för fiskepolitiken är att 
bidra till livskraftiga fisk- och 
skaldjursbestånd, ett hållbart fiske och 
hälsosamma ekosystem samt att stärka 
måluppfyllnaden i Maritima strategin och 
Livsmedelsstrategin. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Areella näringar (60–62) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 38,7 35,4 40,1 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 26,1 23,0 27,4 

Antal årsarbetskrafter män 12,6 12,4 12,7 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 13 581 13 825 14 069 

Antal beslutade ärenden 14 279 17 369 16 563 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 204 2 521 3 761 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 40 235 37 996 44 203 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 3 619 1 934 1 857 

Resultatindikatorer 
De indikatorer som är framtagna för att mäta de nationella målen inom verksamhetsområdet har 
tydliga kopplingar till länsstyrelsernas verksamhet. Relevanta indikatorer listas nedan. 

Resultatindikator Mål Uppgift eller 

uppdrag 

Källa Mål-

värde 

År 

2021 

År 

2020 

År 

2019 

Andel ekologisk 

brukad 

jordbruksmark 

(procent) 

En konkurrenskraftig 

livsmedelskedja 

Jordbrukarstöd 

Miljöersättningar 

Kompetensutveckling 

och rådgivning 

Jordbruksverket1) 4) * 24 24 

Areal betesmarker  

och slåtterängar 

(hektar) 

Miljömål Ett rikt 

odlingslandskap 

Jordbrukarstöd 

Miljöersättningar 

Kompetensutveckling 

och rådgivning 

Jordbruksverket2) 4) 41 799  41 398  41 364 

Antal vattenbruk/ 

fiskodlingar 

Bidra med ökad 

produktionen av 

odlad fisk inom ramen 

för Livsmedelsstrategin  

Tillstånd för och stöd 

till vattenbruk/ 

fiskodling 

Centrala 

vattenbruksregistret3) 

4) 12 12 12 

* Den här rutan ska lämnas tom, eftersom det inte finns färdig statistik för 2021 när det gäller ekologiskt brukad mark. 

1) Jordbruksverkets statistikdatabas. 

2) Jordbruksverkets statistikdatabas. 

3) Jordbruksverkets register. 

4) Länsstyrelsen har inte tagit fram något målvärde för den länsstyrelsegemensamma resultatindikatorn. 
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Prestationer och effekter 

En sammanhållen landsbygdspolitik  
I enlighet med uppdraget att bidra till en 
sammanhållen landsbygdspolitik informerar 
Länsstyrelsen landsbygdsföretagare om 
möjligheter till rådgivning, 
kompetensutveckling, och investeringsstöd 
inom landsbygdsprogrammet och 
Klimatklivet. Det gemensamma målet är att 
utveckla företagande på landsbygden och 
stärka landsbygdsföretagares konkurrenskraft, 
öka den cirkulära och biobaserade ekonomin 
samt främja klimatomställning och verka för 
att nå miljömålen. I planfrågor lyfts 
landsbygden och jordbruksmarken som 
viktiga resurser för en hållbar regional 
utveckling. Stöd till kommersiell service 
bidrar till att behålla service genom 
livsmedelsaffärer och drivmedelsstationer på 
landsbygden och i flera fall möjliggöra ett 
fortsatt boende och företagande. Samverkan i 
partnerskapet för landsbygdsprogrammet 
bidrar till kunskapsutbyte om aktuella 
landsbygdsutvecklingsfrågor och i 
partnerskapet förs en dialog om hur stöden 
ska användas med största måluppfyllelse. 
Länsstyrelsen samverkar med den regionala 
bredbandskoordinatorn om 
bredbandsutbyggnaden som är viktig för att 
förbättra möjligheterna att leva, bo och 
arbeta på landsbygden. Livsmedelsstrategin 
har en viktig roll att verka för ökad tillväxt 
och sysselsättning för den lokala och 
regionala livsmedelsproduktionen i länet. I 
detta sammanhang ska, förutom 
investeringsstöd, också nämnas betydelsen av 
jordbrukarstöd som ska ge lönsamma och 
livskraftiga företag, aktiva bönder som ger 
oss öppna marker, betande djur och en 
attraktiv landsbygd.  

Jordbruksstöd 
Slututbetalningar av miljöersättningen för 
betesmarker och slåtterängar för åren 2015 – 
2020 har varit en prioriterad arbetsuppgift. 
Av kvarvarande ärenden inför 2021 var 
Länsstyrelsens beting att besluta om cirka 
1 760 utbetalningsärenden, men enbart  1 050 
har beslutats. Orsaken till ärendebalansen för 
denna stödform är de sena leveranserna av 
IT-stöd. 

Till länets lantbrukare har cirka 608 mnkr 
utbetalts i jordbruksstöd under 2021. Enligt 
Styrnings -och uppföljningssystemet för 
jordbruksstöden (SUSS-JBR) ska minst 95 
procent av direktstöden betalas ut under 
december månad. Länsstyrelsen har nått 
målet och betalat ut direktstöd för stödåret 
2021 (gårdsstöd, förgröningsstöd, 
nötkreatursstöd, stöd till ung lantbrukare) i 
december till 99 procent av lantbrukarna med 
cirka 342 mnkr. Målsättningen i SUSS-JBR 
för miljöersättningar i programperiod 2014 – 
2020 är att minst 90 procent av lantbrukarna 
ska få sin utbetalning under 2021 
(rekommendation). Länsstyrelsen har nått 
målet och betalat ut stödet till i genomsnitt 
97 procent av lantbrukarna med cirka 266 
mnkr. Länsstyrelsen har 2021 betalat ut stöd 
för miljöersättningar i programperioden 2007 
– 2013 för samtliga ärenden.  

Att slututbetalningar sker i tid är viktigt för 
lantbrukarnas likviditet och för att bibehålla 
deras förtroende för Länsstyrelsen . Det är 
angeläget att slutföra årets stödprocess under 
innevarande stödår då försenad handläggning 
skapar ytterligare arbetsmoment i processen 
och kan påverka kommande års 
utbetalningar. 

Återkrav av jordbruksstöd  
Att besluta om återkrav för jordbruksstöden 
2015 till 2019 samt minst 20 procent för 
återkraven 2020 har varit en prioriterad 
uppgift. Hanteringen av återkravsärenden har 
genomförts i projektform tillsammans med 
Jordbruksverket och övriga län. Länsstyrelsen 
har nått de uppsatta målen genom att fatta 
beslut i  911 ärenden varav 391 ärenden om 
direktstöd och 520 ärenden i 
landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har 
även genomfört återkravsärenden åt 
Länsstyrelsen i Uppsala. Den goda 
samverkan mellan länsstyrelserna och 
Jordbruksverket har under projektets gång 
varit en framgångsfaktor.  

Fältarbete 
Fältkontroller av jordbrukarstöd, tvärvillkor 
samt registerkontroller av CDB, Får/Get och 
gris har genomförts i den omfattning som 
Jordbruksverket beslutat. Verksamheten har 
bedrivits i enlighet med SUSS-JBR och 
samtliga kontrollfrekvenser har uppfyllts 
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inom de i SUSS-JBR fastslagna tidsramarna.  
Kontroller i fält av jordbrukarstöd och 
registerkontroller har genomförts hos 169 
brukare i länet. Motsvarande siffra för 2020 
var 139 kontroller.  

Länsstyrelsen har fortsatt med den 
kompetensbreddning som påbörjades under 
föregående år. Syftet är att minska andelen 
resor i länet och antalet tillfällen då ett 
kontrollföretag besöks. Med kontrollanter 
som behärskar ett flertal kontrollformer kan 
kontroller samordnas, vilket innebär att den 
tid som  tas i anspråk av länets företagare vid 
genomförande av kontroller kan minimeras. 
Ett nytt arbetssätt för tvärkontroller har 
testats som innebär att kompetenser från 
flera verksamheter samverkar i syfte att 
genomföra ändamålsenliga tvärkontroller och 
samtidigt sprida kunskap om tvärvillkoren.  

Landsbygdsstöden 
Länsstyrelsen har haft ett stort inflöde av 
ansökningar om stöd som inte matchat 
tilldelade budget. Länstyrelsen har i ett tidigt 
skede lagt en strategisk budgetplan med jämn 
fördelning av budgeten över alla år i 
programperioden. Tillsammans med 
Partnerskapet för landsbygdsprogrammet 
beslutade Länsstyrelsen att ansökningar som 
inte kunde beviljas stöd på grund av 
medelsbrist, skulle läggas vilande i avvaktan 
på eventuellt ytterligare medelstilldelning. 
Under slutet av 2020 hade ärendebalanser 
byggts upp i väntan på besked om nya 
budgetar för övergångsåren 2021–2022. Efter 
att ytterligare medel tilldelades under våren 
har Länsstyrelsen prioriterat handläggning av 
gamla ärenden men beslutet om att ha 
ansökningarna vilande har genererat längre 
handläggningstider. Länsstyrelsen har därmed 
inte nått de uppsatta målen för 
handläggningstider inom Styrnings- och 
uppföljningssystemet för projekt- och 
företagsstöden (SUSS-LB).  

En EU-revision har genomförts av projekt- 
och företagsstöden inom landsbygdsstöden 
vilket resulterat i en omarbetad rutin för 
rimlighetsbedömning. Den nya rutinen 
förväntas under kommande år ha en negativ 
effekt på handläggningstiderna, både för 
ansökningar om stöd och utbetalning. Vissa 

beräkningar visar på en fördubbling av 
handläggningstiden framöver.  

Länsstyrelsen bedömer att landsbygdsstöden 
har bidragit till programmets mål om ett 
hållbart lantbruk, konkurrenskraftiga företag 
och attraktiva landsbygder. Kraven på 
ansökningarna för att komma ifråga om stöd 
har ökat, men det är ett fortsatt högt söktryck 
och konkurrens om medel. Länsstyrelsens 
slutsats är att styrningen mot målen inom 
landsbygdsprogrammet fungerat i hög 
utsträckning. Handläggning av 
landsbygdsstöden har bidragit till att 
investeringar och projekt har kunnat 
genomföras till nytta för företagare och 
invånare på landsbygden i länet. Uppdragen 
har fullföljts genom samordning och 
strategiska prioriteringar inom 
administrationen av 
landsbygdsstödshandläggningen.  

Effektivisering och förenkling för företag 
och myndigheter samt en minskning av 
de administrativa utgifterna och andel fel 
i stödhanteringen (1A3) 
Länsstyrelsen arbetar på flera sätt för att 
förenkla för företag och myndigheter samt att 
minska de administrativa utgifterna och 
andelen fel i stödhanteringen. Länsstyrelsen 
informerar om vanliga fel i SAM-ansökan 
genom artiklar i Förvetet och genom 
informationsträffar. Inför sista 
ansökningsdatum har handläggarna varit 
tillgängliga för stöd till sökande via En väg in 
med information om stödregler och teknisk 
support vid ifyllandet av ansökan i SAM-
internet. Genom målgruppsanpassade träffar 
och artiklar i tidningen Förvetet informerar 
Länsstyrelsen om de olika stödmöjligheterna i 
landsbygdsprogrammet. För 
landsbygdsstöden skickas påminnelser ut till 
sökande när slutdatum för utbetalning 
närmar sig. Vid behov tar vi direkt kontakt 
med de sökande för att tidigt undanröja 
missförstånd och reda ut oklarheter.  

Bredbandshandläggare på länsstyrelserna 
träffas regelbundet digitalt för att diskutera 
aktuella bredbandsfrågor. På dessa möten 
utbyter handläggarna information och hjälper 
varandra med svar på olika frågor och 
tolkningar av stödregler. Om en fråga inte 
kan lösas skickas den vidare till 
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Jordbruksverket som på så sätt också tjänar 
tid på dessa möten jämfört mot att varje 
länsstyrelse skulle vänt sig direkt till dem.  

Intern styrning och kontroll av jordbruksstöd 
och landsbygdsstöd sker genom de 
riskanalyser som kontinuerligt följs upp. På 
regelbundna handläggarmöten belyses 
ändringar i regelverk, rutiner och andra 
aktuella frågor. Att tillsammans arbeta med 
dessa frågor hjälper handläggarna att 
uppmärksamma förändringar och därmed 
minska risken att göra misstag i 
handläggningen. För att uppnå 
likabehandling, att rätt bedömningar görs i 
fält och därmed förhindra fel, har 
fältpersonal haft kalibreringsdagar i fält. 
Länsstyrelsen genomför internkontroller för 
att tidigt uppmärksamma eventuella 
systematiska och administrativa fel i 
handläggningen. Kontrollen genomförs 
utifrån vissa riskfaktorer och följs upp på 
handläggarnivå flera gånger per år. 
Länsstyrelsens bedömning är att intern-
kontrollarbetet har minskat andelen fel samt 
bidragit till ökad rättssäkerhet och 
likabehandling av ansökningarna. Vid 
arbetstoppar har omfördelning av arbets-
uppgifter gjorts inom organisationen och på 
så sätt breddat kompetensen hos 
medarbetarna vilket skapar en större 
förståelse för hela stödprocessen. Dessutom 
effektiviserar det handläggning och kontroll 
och ger förbättrad service och bemötande till 
länets stödsökande.     

Kompetensutveckling av länets 
landsbygdsföretagare  
Länsstyrelsen driver flera projekt inom 
landsbygdsprogrammet för 
kompetensutveckling, demonstration och 
information samt rådgivning. Syftet är att öka 
kompetensen inom jordbrukskåren, främja 
miljömålen samt säkra en hållbar 
livsmedelsproduktion. Projekten som utförs 
genom riktad upphandling och egen 
verksamhet, verkar inom områdena Ett rikt 
odlingslandskap, Ekologisk produktion, 
Greppa näringen och Nya Jobb. Projekten 
syftar till att öka kunskapen om 
skötselmetoder av betesmarker och 
slåtterängar, en minskad urlakning av 
näringsämnen, utökad klimatanpassning, mer 
ekologisk produktion och inspirera till ökat 

landsbygdsföretagande. Länsstyrelsen 
upplever att det finns en stor efterfrågan på 
kompetensutveckling. Länsstyrelsen har 
genomfört kurser och fältvandringar inom 
bland annat produktion av olika djurslag, 
invasiva arter, gräsbränning, betesdrift, 
växtodling, pollinering, hamling och 
företagsutveckling. Effekterna av 
Länsstyrelsens kompetenshöjande 
verksamhet är svåra att mäta men den 
samlade bedömningen är att insatserna 
skapar förutsättningar att driva konkurrens-
kraftiga lantbruksföretag med en effektiv 
produktion som samtidigt är hållbar för 
miljö, klimat, djur och människor. 
Länsstyrelsen bedömer att genomförda 
rådgivningsinsatser har gett målgrupperna 
ökad kunskap om ekologisk produktion, 
biologisk mångfald och växtnäring.  

Via tidningen Förvetet har 
landsbygdsföretagare i länet fått inspiration 
och information om de kurser och 
rådgivningar som arrangeras inom ramen för 
landsbygdsprogrammet. Syftet med 
informationen är att öka kompetensen, 
inspirera landsbygdsföretagare till ett mer 
hållbart företagande och sprida kunskap om 
möjligheterna på landsbygden genom 
stödinformation och visa på goda exempel.  

Regional livsmedelsstrategi 
Den regionala livsmedelsstrategin är ett 
styrdokument för att samla länet kring ökad 
och hållbar livsmedelsproduktion. 
Länsstyrelsen är sammankallande för 
styrgruppen som finns för arbetet med 
strategin. Arbetet sker i nära samverkan med 
en samordnare på Region Jönköpings län. I 
styrgruppen ingår representanter från LRF 
Jönköping, Jönköping University, Smålands 
Turism AB, Elmia, FC-Gruppen, 
Hushållningssällskapet och Jönköpings 
kommun. Styrgruppen har haft regelbundna 
digitala möten med strategins olika 
fokusområden som tema och bjudit in 
relevanta gäster att diskutera respektive 
område. Smålandslänen har haft regelbundna 
träffar för planering av gemensamma 
aktiviteter samt erfarenhetsutbyte. 
Länsstyrelsen ingår även i en referensgrupp 
för ett projekt som Region Jönköpings län 
driver med syfte att kartlägga möjligheter och 
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lämpliga områden i länet för recirkulerande 
vattenbruk eller akvaponi inomhus.  

Aktiviteter inom de strategiska områdena 
Utifrån de fem handlingsplanerna som är 
framtagna för den regionala strategin har 
aktiviteter genomförts med Länsstyrelsen 
som arrangör, medarrangör och 
medverkande. Aktiviteter har arrangerats för 
att stärka hela livsmedelskedjan, från idé och 
innovation, via primärproduktion och 
förädling till kund och konsument. Syfte är 
att få en ökad hållbar produktion och 
konsumtion av livsmedel i länet. Flera av 
insatserna har följt de nationella målen inom 
de strategiska områdena, Regler och villkor, 
Konsument och marknad samt Kunskap och 
innovation.  

Inom området Regler och villkor har 
Länsstyrelsen förtydligat djur- och 
livsmedelslagstiftning och genomfört olika 
typer av kontrollbesök. En dialog har inletts 
med Region Jönköpings län om att 
tillsammans med Livsmedelsverket och 
kommunerna anordna träffar under 2022 i 
syfte att belysa den kontrollverksamhet som 
berör livsmedelsföretagare och i syfte att 
utveckla dialogen och kontakten mellan 
företagare och myndigheter.   

Inom området Konsument och marknad har 
Länsstyrelsen arbetat för att öka 
kunskapsnivån hos konsumenter om den 
lokala livsmedelsproduktionen i vårt län. 
Länsstyrelsen har medverkat i utformning 
och planering av en länsövergripande 
”Gårdsrunda” som syftar till att länsinvånare 
ska upptäcka producenter, förädlare, öppna 
gårdar och lära sig mer om hur mat 
produceras i vårt län. Under två dagar deltog 
52 verksamheter, varav 10 öppna gårdar, och 
totalt kom över 10 000 besökare. Med 
anledning av det stora intressent från 
konsumenterna har redan nu satts ett datum 
för en ytterligare Gårdsrunda 2022.  

Inom området Kunskap och Innovation har 
rådgivnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts 
med en tydlig koppling till 
livsmedelsstrategin.  Kompetensutvecklingen 
har omfattat uppstart av livsmedelsföretag, 
livsmedelshygien och säker 

livsmedelshantering, marknadsföring via 
sociala medier och utformning av gårdsbutik. 
Ett digitalt seminarium med tema mjölk- och 
köttproduktion och med fokus på klimatet 
anordnades tillsammans med Region 
Jönköpings län och LRF. Syftet var att öka 
och sprida kunskap om klimatsmart mjölk- 
och köttproduktion i vårt län och 
uppmärksamma hur länets 
jordbruksproduktion kan komma att 
påverkas av klimatförändringar. Under 
Klimatveckan anordnades ett seminarium 
med tema Framtidens jordbruk där 
fossiloberoende jordbruk, jordbruksmarkens 
värde och framtidens livsmedel diskuterades. 
Seminariet kopplade ihop länets klimat- och 
energistrategi med den regionala 
livsmedelsstrategin. Det har hållits träffar om 
lokal matstolthet där restauranger fick tillfälle 
att träffa primärproducenter i sitt närområde. 
Syftet är att skapa en bredare samverkan 
mellan primärproducenter, förädlare och 
restaurangbranschen och öka mängden 
svenska livsmedel på länets restauranger.  

För att nå målen i den regionala och 
nationella livsmedelsstrategin, arrangerar 
Länsstyrelsen kurser och nätverksträffar och 
informerar genom tidningen Förvetet. 
Länsstyrelsens handläggning av investerings-
stöd till livsmedelsförädling är också en del i 
att nå målen. Länsstyrelsen bedömer att 
arbetet bidrar till ett ökat intresse och 
kunskap om lokal mat hos länets producenter 
och konsumenter. Vår samverkan med andra 
länsstyreselser, organisationer, universitet och 
näringslivet möjliggör ökade kontakter mellan 
olika aktörer i livsmedelskedjan. Genom 
kompetensutveckling riktad till 
landsbygdsföretag i livsmedelskedjan bidrar 
vi till en ökad hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion.  

Integrering av livsmedelsstrategin i 
Länsstyrelsens verksamheter 
För att implementera och öka kunskaperna 
om livsmedelsstrategin i Länsstyrelsens 
verksamhet krävs ett kontinuerligt 
tvärsektoriellt arbete för att identifiera 
eventuella målkonflikter och öka förståelse 
för helhetsperspektiv och konsekvenser. 
Under året har medarbetare informerats om 
den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin vid ett s k Agenda 2030-
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frukostmöte. Ledningsgruppen har belyst och 
diskuterat Länsstyrelsens verksamhet med 
den regionala strategin och livsmedels-
strategins mål har lyfts vid tvärsektoriella 
interna diskussioner i samband med remisser, 
beredningar och beslut på Länsstyrelsen. 
Under pandemin har förståelse ur ett 
krisberedskapsperspektiv ökat och bidragit 
till gemensamma externa aktiviteter med 
koppling till ökad självförsörjning. 
Länsstyrelsen har under året anordnat en 
nätverksträff tillsammans med Region 
Jönköpings län om krisberedskap kopplat till 
livsmedelsförsörjning. Det har bidragit till 
ökad kunskap om självförsörjning samt ökad 
samverkan mellan kommunernas 
kostchefer/kostutvecklare och 
beredskapssamordnare. 

Jordbruksmarkens värde 
När behovet av bostäder och utbyggnad av 
infrastruktur och verksamhetslokaler ökar 
planerar kommunerna ofta att ta åkermark i 
anspråk för exploatering. Det betyder att två 
angelägna samhällsintressen står emot 
varandra, ökad bebyggelse mot en ökad 
livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen 
informerar och för en diskussion med 
kommunerna för att höja kunskapen och 
betydelsen av jordbruksmarkens värde i 
samhällsplaneringen. Syftet har varit att 
belysa betydelsen av bevarandet av 
jordbruksmarken då den är viktig för vår 
livsmedelsproduktion samt öka kunskapen 
om jordbruksmarkens betydelse för en 
livskraftig jordbruksnäring. Rapporten som 
Länsstyrelsen publicerade 2020 om 
jordbruksmarkens värde utgör grunden för 
detta arbete. För att livsmedelssäkra 
Länsstyrelsens beslut beaktas jordbruksmark 
och landsbygdsfrågor vid beredning av detalj- 
och översiktsplaner.  

EU:s gemensamma  
jordbrukspolitik 2021–2027 
Sedan 2018 finns ett länsrådsuppdrag om en 
länsstyrelsegemensam och 
sektorsövergripande arbetsgrupp för att 
samordna regleringsbrevsuppdraget om att 
bistå i Sveriges förberedelsearbete för den 
nya gemensamma jordbrukspolitiken 2021 - 
2027. Gruppen samverkar med 
Jordbruksverket och Näringsdepartementet. 
En del av arbetet har varit att tillsätta resurser 

till Jordbruksverkets uppdrag, men också att 
förankra förslag och sammanställa 
synpunkter knutet till övergångsåren och till 
förberedelsearbetet inför CAP 2023. 
Arbetsgruppen har informerat om det 
löpande arbetet, tillhandahållit informations-
material, samt producerat åtta interna 
nyhetsbrev som länsstyrelsemedarbetare kan 
prenumerera på. Länsstyrelserna har varit 
aktiva i 36 uppdrag på Jordbruksverket. 

Länsstyrelserna ingår i Jordbruksverkets nya 
reformorganisation i arbetsgrupper, tvär-
funktionella stödgrupper samt i en strategisk 
beredningsgrupp på chefsnivå. Länsstyrelsen 
bedömer arbetet med CAP 2023 som viktigt 
både för det regionala och nationella genom-
förandet. Länsstyrelsen i Jönköping deltar i 
arbetsgrupper för projekt- och företags-
stöden i nya CAP och fungerar som 
länsstyrelsernas gemensamma representant/ 
objektspecialist i den tvärfunktionella 
gruppen för projekt- och företagsstöden. 

Jordförvärvsärenden 
Länsstyrelsen genomför löpande tillsyn över 
dödsbons avveckling av sitt fastighets-
innehav. För tillsynen används förteckningar 
från Lantmäteriet över lagfarter för taxerade 
jord- och skogsbruksfastigheter. Med detta 
underlag som grund har bevakning utförts 
över dödsbons avveckling av sitt 

fastighetsinnehav.   

Fiske 
Länsstyrelserna har i sitt uppdrag att regionalt 
ansvara för fiskefrågorna inom ramen för 
fiskeripolitikens mål. Staten har ett särskilt 
förvaltningsansvar för fisk och fiske på 
allmänt vatten som för Jönköpings län 
innefattar Vättern. På enskilt vatten i övriga 
delar av länet är fiskerättsägarna som har 
huvudansvaret för fiskeriförvaltningen. 
Förvaltningen får stöd av Länsstyrelsen bland 
annat genom rådgivning, utbetalning av 
bidrag och myndighetsutövning. Det pågår 
ett arbete för att styra över den svenska 
fiskeriförvaltningen mot ett mer 
ekosystembaserat arbetssätt genom att 
tillämpa en ekosystembaserad fiskförvaltning 
(EBFF). Länsstyrelsen i Jönköping har under 
en längre tid arbetat med denna inriktning 
och ligger långt fram i ett nationellt (och 
internationellt) perspektiv. Länsstyrelsen har i 
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sin strategiska verksamhetsplan för 2021 
pekat ut ett hållbart nyttjande av länets 
ekosystemtjänster som ett strategiskt område 
där myndigheten ska främja samhällets 
förmåga att långsiktigt och hållbart nyttja 
naturens ekosystemtjänster där fiske ingår 
som en viktig del.  

Fisk och fiske i Vättern är prioriterat 
Fiskeförvaltningen i Vättern är högt 
prioriterad för Länsstyrelsen som samordnar 
fiskefrågorna för de fyra länen runt sjön. 
Länsstyrelsen arbetar inte specifikt med 
Jönköpings län utan i ett helsjöperspektiv 
som i stort följer upplägget för en 
ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF). 
Viktiga delar i fiskeförvaltningen är följande 

• Ansvara för genomförandet av 
samförvaltningen av fisket i Vättern där 
Vätternvårdsförbundet är huvudman 
samt delta i Leader Vättern. En strategi 
för utvecklingen av Vättern i nästa 
programperiod har tagits fram av Leader. 
När Leader Vättern avvecklas utgör 
strategin en grund för samarbetet mellan 
Leaderområden runt sjön. En ny webb-
plats (Vätternliv.se) med lättillgänglig 
information om Vättern har tagits fram. 
Samförvaltningen och Leader Vättern 
bidrar positivt till förvaltningen och 
utvecklingen av fisk och fiske i Vättern. 

• Uppföljning av Vätterns värdefulla 
fiskbestånd i form av olika provfisken. 
Länsstyrelsen samordnar 
undersökningarna med Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU) och övriga 
intressenter och har fått utökade medel 
via EU-finansiering och Havs- och 
vattenmyndigheten. Bland specifika 
insatser märks påbörjandet av 
undersökning av Vätterns unika 
rödingbestånd och en inventering av 
fiskfaunan i Vätterns grunda 
mjukbottnar. Flera utvärderingar av 
tidigare genomförda undersökningar har 
publicerats, bland annat resultat från 
provfiske på Vätterns grunda områden 
och inventering av flodnejonöga i 
Vätterns tillflöden. 

• För att följa upp det omfattande 
fritidsfisket i Vättern medverkar 
Länsstyrelsen i SLU:s arbete med att 

skatta fiskets omfattning. En studie av 
möjligheten att införa justeringar i regler 
alternativt rekommendationer för vilken 
krok som ska användas för att minimera 
påverkan på fisk som återutsätts har 
inletts. 

• Länsstyrelsen har i samverkan med 
Sportfiskarna medverkat till att stärka 
Vätterns bestånd av harr genom 
avelsfiske och förstärkningsutsättningar i 
några vattendrag som mynnar i sjön. 

• Länsstyrelsen har yttrat sig över sex nya 
ansökningar om att få personlig licens för 
att yrkesfiska i Vättern, vilket visar att 
intresset fortsatt är stort för fiske i 
Vättern. Endast en ansökan som avsåg 
övertagande av licens från en befintlig 
fiskare tillstyrktes. Resten avstyrktes med 
motivering att bestånden inte tål ökat 
uttag. Länsstyrelsen har handlagt flera 
ansökningar om dispenser för 
fritidsfiskebaserad fisketurism avseende 
kräftfiske. Merparten tillstyrktes då detta 
fiske inte bedöms påverka resursen i 
någon större omfattning. Länsstyrens 
hantering av licenserna bedöms ha 
bidragit till att fisket i Vättern förblir 
långsiktigt hållbart, både ekonomiskt och 
miljömässigt. 

• Fisketillsynen har genomförts enligt plan 
tillsammans med Polisen. Tillsynen 
omfattade drygt 70 inspektioner i fält 
samt flera informationsinsatser. 
Resultatet visar att det intensiva arbete 
med att informera och beivra 
regelöverträdelser har gett resultat. 
Antalet anmälda regelbrott var det lägsta 
sedan 2004 då Länsstyrelsen tog över 
ansvaret för den faktiska fisketillsynen. 

Fiskeförvaltningen i Vättern har i en 
forskningsrapport under 2021 pekats ut som 
en förebild för framtidens fiskförvaltning. 
Beståndsstatusen för flertalet av Vätterns 
värdefulla fiskbestånd bedöms idag som 
måttlig - god, även om Vätterns 
förutsättningar med känsliga arter (laxfisk), 
låg fiskproduktion och högt fiskeintresse gör 
att risk finns för att statusen snabbt kan 
försämras. Insatser för att följa utvecklingen 
av fisket och fiskbestånden prioriteras därför 
högt. 
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Ekosystembaserad fiskeförvaltning även i 
övriga delar av länet 
Länsstyrelsen försöker i möjligaste mån 
applicera principerna för en 
ekosystembaserad fiskeförvaltning i länet 
även utanför Vättern. Ett projekt påbörjades 
2020 för att öka det lokala engagemanget för 
fiskevård. Till följd av covid-19 har arbetet 
inte kunnat fortgå som planerat, men bland 
annat genomfördes ett välbesökt digitalt 
seminarium om fiskförvaltning med ett flertal 
nationella föredragshållare under 2021. 
Länsstyrelsen har initierat och finansierat ett 
flertal fiskevårdsåtgärder i form av 
restaureringsåtgärder vid vandringshinder. 
Sammanlagt har 23 fysiska åtgärder 
genomförts under året vilket är i nivå med 
årets målsättning. Vätterns tillflöden och 
Emån är prioriterade områden och arbetet 
samordnas med planeringen inför 
genomförandet av NAP, nationella 
prövningsplanen för vattenkraften. 

För att ha ett aktuellt faktaunderlag i 
prövning av ärenden och rådgivning följer 
Länsstyrelsen kontinuerligt upp fisk- och 
kräftbestånden genom provfisken. Ett flertal 
vattendrag med bristfällig kunskap om 
fiskbestånden har undersökts via elfiske. 
Nätprovfisken och kräftprovfisken har 
genomförts enligt upprättade planer. Ett 
flertal rapporter som redovisar resultatet från 
tidigare års undersökningar av fisk- och 
kräftbestånd har publicerats och spridits i 
länet. 

Länsstyrelsen arbetar med att utveckla 
fritidsfisket i länet, främst med medel riktade 
till friluftsliv. Det ökade intresset för 
fritidsfisket 2020 med anledning av covid-19 
har bibehållits vilket den ökade digitala 
fiskekortsförsäljningen visar.  Länsstyrelsen 
har tillsammans med länets kommuner, 
Sportfiskarna, Fiskevattenägareförbundet i 
länet och Region Jönköpings län påbörjat ett 
arbete med att skapa en informationsnod om 
fiske i Jönköpings län som ska kunna stötta 
både länets kommuner, intresserade fiskare, 
fisketurister samt övriga intressenter med 
information om fisk och fiske. 

Vattenbruk i länet 
Vattenbruk är en liten verksamhet i länet och 
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns 

någon potential att öka näringen inom ramen 
för traditionellt vattenbruk med anledning av 
omfattande miljöpåverkan. Myndigheten 
stöder utvecklingen av landbaserade 
vattenbruk med recirkulation. Ett projekt har 
startats, tillsammans med Region Jönköpings 
län för att inventera lämpliga lokaliseringar av 
landbaserade vattenbruk.  

Länsstyrelsegemensamt fiskearbete  
Länsstyrelsen har genomfört omfattande 
insatser inom förvaltning och utveckling av 
länsstyrelsegemensamma IT-stöd inom 
fiskets verksamhetsområde. En ny version av 
systemet Åtgärder i Vatten, där landets 
fysiska fiskevårdsinsatser registreras har 
utvecklats. Svenska fiskeregler, som 
presenterar alla statliga regler för fritidsfiske 
utefter kusterna och i de fem stora insjöarna 
har haft tekniska problem som har lösts i 
väntan på att en ny version ska utvecklas 
under 2022. Kravspecifikation och 
lösningsspecifikation har tagits fram för 
Laxportalen – en IT-applikation som ska 
användas till förvaltningsarbetet i de svenska 
laxälvarna och att sprida information till 
allmänheten om laxbestånden och 
laxförvaltningen. Förvaltningen av Svenska 
fiskekartan, som innehåller alla Sveriges 
fiskevårdsområden, har vidareutvecklats. 

Effekter av länsstyrelsens arbete inom 
fiske 
Fisket bedöms idag som långsiktigt hållbart i 
Vättern. Den höga nivån på fritidsfisket 
bedöms vara en följd av bland annat covid-19 
samt Länsstyrelsens och Sportfiskarnas 
satsningar under senare år på information, 
fiskevård och utvecklingsinsatser. 
Fiskevårdsåtgärderna bidrar till en 
förstärkning av fiskbestånden och underlaget 
för fiske. Uppföljningar av tidigare års 
fiskevårdsinsatser visar på positiva resultat 
både för naturvärden och fiskemöjligheter. 
Länsstyrelsen stöder en utveckling av 
landbaserade, långsiktigt hållbara vattenbruk. 

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
På grund av covid-19 reducerades 
kontrollfrekvenserna för jordbrukarstöd, 
tvärkontroller och registerkontroller med 
cirka 35 procent jämfört med ett normalår. 
Stödmottagare av landsbygdsstöd har fått 
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flytta fram slutdatumet för sina investeringar 
på grund av leveransförseningar orsakade av 
covid-19. Det innebär en ökning av 
inkommande utbetalningsansökningar de 
kommande åren.  

Covid-19 har påverkat möjligheter till fysiska 
träffar. Verksamhet har fått ställas in, skjutas 
fram eller läggas över till digital lösning. 
Digitala kurser har samtidigt skapat möjlighet 
för fler, som annars skulle ha haft långa resor, 
att delta. Några fältvandringar och 
utomhusaktiviteter har genomförts under en 
begränsad tid på året. Individuell rådgivning i 
fält inom Ett rikt odlingslandskap har fortsatt 
enligt projektplan, utifrån riskbedömningar 
som gjorts och instruktioner för hur möten 
med målgruppen ska gå till. Länsstyrelsen 
bedömer att det i spåren av pandemin finns 
en stor efterfrågan på 
kompetensutvecklingsinsatser från 
lantbrukare och andra företag på 
landsbygden. Arbetet med fiskefrågorna har i 
stort kunnat genomföras i enlighet med de 
för året uppsatta planerna trots covid-19. 
Vissa samråd och utbildningsinsatser har fått 
skjutas på framtiden även om de i möjligaste 
mån har styrts om till digitala former. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens sammanfattade bedömning är 
att samtliga uppdrag inom området areella 
näringar, utifrån rådande situation med 
covid-19, har hanterats mycket väl. 
Uppdragen har utgått ifrån länets 
förutsättningar och uppsatta mål för 
verksamheten. Resultatet bedöms därför vara 
gott.  

Länsstyrelsen uppdrag att genomföra 
återkrav för jordbruksstöden 2015 – 2019 har 
varit en prioriterad uppgift av Länsstyrelsen. 
Omprioriteringar och extra resurser har 
tillförts till projektet vilket har gjort det 
möjligt för Länsstyrelsen att både klara 
uppdraget i tid, men även att betala ut 
merparten av 2021 års jordbruksstöd i god tid 
innan årsskiftet. Länsstyrelsen bedömer att 
redovisade insatser är viktiga för miljömål, 
landsbygdsutveckling, lantbrukets och fiskets 
konkurrenskraft och för att nå målen i den 
nationella livsmedelsstrategin samt god 
fiskeförvaltning. Länsstyrelsens bedömning 
är att myndighetens insatser på ett utmärkt 
sätt medverkat till en positiv utveckling av 
verksamhetsområdet fiske i länet och i hela 
Vättern. De insatser vi gjort under året 
bedöms ha haft positiv effekt och minskat 
pandemins påverkan för sysselsättning, 
företagande och boende på landsbygden.  
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FOLKHÄLSA, JÄMSTÄLLDHET, INTEGRATION M.M. 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3§ p12 Folkhälsa Länsstyrelseinstruktion 

3§ p13 Jämställdhet Länsstyrelseinstruktion 

3§ p14 Integration Länsstyrelseinstruktion 

1A12 Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering Regleringsbrev 

3B22 Anvisningsmodell för ensamkommande barn och anvisning av nyanlända Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

Verksamhetens uppgifter,  

uppdrag och mål 
Uppgifter och uppdrag inom verksamhets-
området omfattar områdena folkhälsa, 
jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
integration. Nedanstående punkter 
sammanfattar uppgifterna och uppdragen. 

• Övergripande inom de ovan nämnda 
områdena stärka samverkan mellan 
myndigheter, kommuner, regioner, 
civilsamhällets organisationer och andra 
aktörer. 

• Samordna och utveckla det förebyggande 
arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har 
också ett regionalt tillsynsansvar inom 
alkohol och tobak. 

• Samarbete och samverkan med 
kommuner, regioner och andra aktörer i 
arbetet med att utveckla föräldra-
skapsstöd. 

• Samordning och stöd inom 
jämställdhetsområdet genom att kartlägga 
och följa utvecklingen av jämställdhet i 
länet, skapa kunskapsunderlag (som till 
exempel könsuppdelad statistik) samt 
stödja kommuner, myndigheter, 
föreningar och andra organisationer i 
deras jämställdhetsarbete. 

• Ansvar för att den nationella strategin för 
att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor får genomslag i länen. 

• Samverkan och samordning om 
mänskliga rättigheter inklusive stöd till 
andra aktörer som arbetar med mänskliga 
rättigheter inom områdena barnets 
rättigheter och barnkonventionen, 
funktionshinder, nationella minoriteter 

och minoritetsspråk samt rasism i 
arbetslivet.  

• Samordning och samverkan när det gäller 
att driva och delta i planering, 
organisering, genomförande och 
uppföljning av integrationsinsatser, vilket 
omfattar insatser för ensamkommande 
barn, mottagande och etablering av 
nyanlända, samhällsorientering för 
nyanlända, tidiga insatser för asyl-
sökande, bidrag för att utveckla kapacitet 
och beredskap i mottagandet av 
nyanlända samt bidrag för flyktingguider 
och familjekontakter. 

• Bevilja statsbidrag till kommuner för 
personligt ombud. 

• Ansvar för att utveckla det brottsföre-
byggande arbetet på regional nivå. 

Nedanstående punkter sammanfattar målen 
inom verksamhetsområdet. 

• Det övergripande 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. 

• Målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) är ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning, 
minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk. Den nationella ANDT-
strategin är vägledande i detta arbete.  

• Målet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det 
finns också sex jämställdhetspolitiska 
delmål. 
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• Målet för politiken för mänskliga rättigheter 
är att säkerställa full respekt för Sveriges 
internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter. 

• Det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken är att, med FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning i ett 
samhälle med mångfald som grund. 
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och 
till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

• Målet för politik mot diskriminering är ett 
samhälle fritt från diskriminering. 

• Det övergripande målet för 
integrationspolitiken är lika rättigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund.  

• Målet för samhällets insatser mot 
spelberoende är att minska 
skadeverkningarna av överdrivet 
spelande. 

• Målet för kriminalpolitiken är att minska 
brottsligheten och att öka människors 
trygghet och verksamheten omfattar 
även brottsförebyggande arbete. 

Sveriges nationella mål knyter an till flera av 
de globala målen i Agenda 2030. När 
Länsstyrelsen bidrar till att nationella mål får 
genomslag i länet bidrar vi också till 
genomförandet av Agenda 2030. 

 

Verksamhetens resultat 

Nyckeltal 

Nyckeltal: Folkhälsa, Jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) År 2021 År 2020 År 2019 

Antal årsarbetskrafter totalt 15,4 14,6 16,1 

Antal årsarbetskrafter kvinnor 12,0 11,5 11,9 

Antal årsarbetskrafter män 3,4 3,1 4,2 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 182 191 208 

Antal beslutade ärenden 110 166 271 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 74 60 56 

Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) 18 451 16 751 18 628 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 182 870 205 548 271 581 

Resultatindikatorer 

Länsstyrelserna har valt att inte ha några resultatindikatorer för verksamhetsområdet i årsredovisningen 2021. 

Prestationer och effekter 

En ny samverkansfunktion för social 
hållbarhet sjösattes under året 
Länsstyrelsen har under 2021 fortsatt arbetet 
med att skapa en samverkansfunktion och 
mötesplats för social hållbarhet. Under året 
etablerades forum för social hållbarhet. I och 
med starten av forum för social hållbarhet 
har mycket av det arbete som tidigare 
bedrivits i jämställdhetsrådet, 
integrationsrådet, styrgruppen för ANDTS 
och brottsförebyggande arbete samt 
nätverket för mänskliga rättigheter nu blivit 
en del av forum för social hållbarhet.     

Målet är att genom samverkan mellan 
offentlig, privat och idéburen sektor arbeta 
för ökad social hållbarhet i länet. Forum för 
social hållbarhet ska gemensamt fokusera på 
prioriterade samhällsutmaningar i Jönköpings 
län och bidra till deras lösning genom att 
olika uppdrag, arbetssätt och tvärperspektiv 
inom social hållbarhet samordnas ytterligare. 
I samverkan kan kompetenser och resurser 
användas på ett mer samordnat och effektivt 
sätt. Genom forum för social hållbarhet vill 
Länsstyrelsen också erbjuda ett samordnat 
stöd inom social hållbarhet till aktörer i 
Jönköpings län.  
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Folkhälsa 
Inom ANDTS-området leder Länsstyrelsen 
en rad olika nätverk, erfarenhetsutbyten och 
samverkansgrupper med lokala samordnare, 
civilsamhällesaktörer och andra regionala 
aktörer i länet. Exempel på detta är ett 
nätverk för kommunala ANDTS-samordnare 
i sydlänen och SMADIT – Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken. Länsstyrelsen 
har under året utvärderat den regionala 
handlingsplanen för det ANDT-
förebyggande arbetet i länet för 2017–2021. 
Utvärderingen visar att det regionala arbetet 
har skapat goda möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande 
insatser. Det har präglats av delaktighet och 
ökat kontaktytorna mellan olika 
organisationer. Handlingsplanen har främst 
skapat struktur för samverkan. De olika 
organisationernas roller och funktioner i 
samverkan behöver utvecklas och förtydligas 
i arbetet framöver.  

Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och 
Lunds universitet har genomfört en studie 
om attityder till screening och tidig upptäckt 
av bruk av alkohol, narkotika och dopning. 
Studien kommer vara ett underlag för att 
identifiera behov av kompetensutveckling, 
prioritera utvecklingsområden och stärka 
arbetet för tidig upptäckt.  

Länsstyrelsen har genomfört flera 
kunskapshöjande insatser inom ANDTS-
området. Länsstyrelserna i Jönköping, 
Halland, Blekinge, Kronoberg och Kalmar 
arrangerade en livesänd konferens med fokus 
på narkotika med omkring 1 500 deltagare. 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län har 
också genomfört en fördjupande 
handledarutbildning i arbetssättet Tobaksfri 
skoltid vid tre tillfällen med deltagare från nio 
skolor i länet. När det gäller det 
dopningsförebyggande arbetet har 
Länsstyrelsen tillsammans med 
länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län 
samordnat nätverksträffar samt arrangerat 
utbildningstillfällen och diplomering inom 
metoden 100 % ren hårdträning. Den 
huvudsakliga målgruppen är nyckelpersoner 
på gym, inom polisen och ANDT-
samordnare i kommunerna, vilka har stärkts i 
sitt dopingförebyggande arbete. Länsstyrelsen 

har också deltagit i planeringen inför 
nationella konferensen Drogfokus 2022.  

Under 2021 har Länsstyrelsen genomfört 
tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet 
enligt uppsatt tillsynsplan. Fysiska 
tillsynsbesök har ersatts med digitala och 
uppmärksammade brister har följts av 
skriftliga återkopplingar från kommunerna 
om hur dessa ska åtgärdas. I tillsynen av åtta 
kommuner i länet fann Länsstyrelsen brister i 
sju kommuner, varav en var brist som ledde 
till kritik.  

Länsstyrelsen har under året gett 
kommunernas handläggare inom alkohol- 
och tobaksområdet råd och stöd, bland annat 
genom nätverksträffar och genom 
verksamhetsnära utbildningsinsatser. Särskilt 
stöd har erbjudits med anledning av 
förändrade serveringstider i samband med 
covid-19. Länsstyrelsen har under året 
genomfört utbildningar inom tobakstillsyn 
för tobakshandläggarna i länet samt i hur 
kommunerna kan granska och bedöma ett 
företags ekonomiska ställning vid en ansökan 
eller vid inre tillsyn. Utöver det har 
Länsstyrelsen på grund av pandemin inte 
kunnat genomföra utbildningsinsatser i 
samma utsträckning som tidigare år.  

Det systematiska arbetet inom 
brottsförebyggaruppdraget har fortsatt under 
året. Länsstyrelsen har fokuserat på att ge 
enskilda kommuner praktiskt stöd i 
brottsförebyggande arbete samt på att stödja 
förberedelser inför ett eventuellt nytt 
uppdrag som innebär lagstadgad skyldighet 
att bedriva ett brottsförebyggande arbete. 

Under hösten genomförde Malmö 
Universitet en uppdragsutbildning i 
brottsförebyggande arbete på uppdrag av 
Länsstyrelserna i Jönköping, Blekinge och 
Kalmar. Utbildningen syftade till att stärka 
den lokala kunskapen att använda 
kriminologi i det praktiska arbetet och att 
höja den analytiska förmågan hos deltagarna. 
Kursdeltagarna skrev ett examensarbete 
utifrån en lokal utmaning, vilken de kan 
arbeta vidare med inom sin tjänst. 
Målgruppen var kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med brottsförebyggande frågor 
samt kommunpoliser. 



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

102 

Jämställdhet 
Det är få kommuner i länet som arbetar med 
jämställdhetsintegrering och Länsstyrelsen ser 
att allt fler väljer att arbeta övergripande med 
social hållbarhet, ibland under paraplyet 
Agenda 2030. Därmed finns det få mottagare 
av stöd för jämställdhetsintegrering, något 
som har förstärkts under pandemin. Det 
arbete för jämställdhet som sker i länet görs 
ofta inom en avgränsad del av aktörernas 
verksamhet eller i projekt. Med anledning av 
detta anser Länsstyrelsen att länsstrategin för 
jämställdhet är ett viktigt verktyg för att 
jämställdhet ska ges utrymme och tyngd. 
Länsstyrelsen har förlängt 
jämställdhetsstrategin Ett jämställt 
Jönköpings län till 2022 och i samband med 
det gjort en revidering med mindre ändringar. 
Strategin omfattar både arbetet i länet och 
Länsstyrelsens eget arbete med jämställdhet.  

I slutet av året bjöd Länsstyrelsen in länets 
myndigheter och högskola inom 
programmen jämställdhetsintegrering i 
myndigheter samt i högskola och universitet 
till ett erfarenhetsutbyte. Mellan 
myndigheterna finns stor variation i hur 
arbetet ser ut på regional och lokal nivå, inte 
minst på grund av att myndigheternas 
närvaro regionalt och lokalt skiljer sig åt. För 
Länsstyrelsen är detta en viktig kontaktyta 
och förhoppningen är att arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska stärkas genom att 
deltagande myndigheter lär av varandra och 
får tillgång till relevanta föredrag och 
workshops. 

Tillsammans med Region Jönköpings län 
driver Länsstyrelsen webbplatsen Jäj – för ett 
jämställt Jönköpings län. Samarbetet inleddes 
inom ramen för arbetet med jämställd 
regional tillväxt och har inneburit en 
möjlighet att nå näringslivsaktörer i länet med 
stöd och samverkan. Länsstyrelsen är även 
partner till, och har arrangerat föreläsningar 
tillsammans med, regionala satsningar för att 
öka andelen kvinnor på ledande positioner. 

Sedan flera år samarbetar Länsstyrelsen med 
föreningen Qom Ut och Region Jönköpings 
län i arrangemang under länets pridefestival. 
Arbetet har stärkt samverkan och kunskap i 
länet kring hbtqi-frågor, mänskliga rättigheter 
och normkritiska- och kreativa arbetssätt. En 

av inriktningarna i länets jämställdhetsstrategi 
är att jämställdhetsarbetet i länet präglas av 
ett normkritiskt förhållningssätt och 
samverkan kring hbtqi-frågor är en viktig del 
i det arbetet. Länsstyrelsen har en plats som 
adjungerad i föreningens styrelse och 
invigningen för festivalen är ett 
återkommande samarrangemang. I år 
arrangerade Länsstyrelsen också en digital 
föreläsning med Uppsala kvinnojour. I 
samband med länets demokrativecka 
arrangerade Länsstyrelsen och Qom Ut 
gemensamt en föreläsning om hur angrepp 
mot hbtq-personers rättigheter är ett hot mot 
demokratin; en föreläsning som vävde 
samman kunskap om genus, hbtq och 
demokrati.  

Mäns våld mot kvinnor 
Länsstyrelsen har inom uppdraget mäns våld 
mot kvinnor genomfört aktiviteter och 
processer kopplat till samverkan, 
samordning, regional kompetensförsörjning 
och utveckling av det universellt 
våldsförebyggande arbetet. Arbetet har som 
helhet även detta år påverkats av covid-19, 
vilket har lett till begräsningar i hur uppdraget 
har kunnat genomföras. Länsstyrelsen har 
anpassat arbetet efter behov och efterfrågan 
hos länets aktörer såväl som efter nationella 
och lokala restriktioner. 

Länsstyrelsen har, tillsammans med aktörer i 
länet, byggt en ny organisation kring arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor. Syftet är att 
stärka arbetet kring den regionala strategin 
för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer. 
Arbetet utgörs nu av tre styrgrupper för 
strategin; en för länets kommunala 
enhetschefer med ansvar för våld i nära 
relation, en regional med deltagare från 
Region Jönköpings län, Kommunal 
utveckling och Länsstyrelsen samt en med 
fokus på universell våldsprevention. En 
årsplanering för arbetet med strategin har 
tagits fram med aktiviteter som exempelvis 
uppföljning och regional lägesrapport av 
länets arbete. Den nya organiseringen innebär 
att aktörer i länet arbetar tillsammans i 
partnerskap. Syftet är att skapa en funktionell 
samordning och ett samarbete mellan 
deltagande aktörer för att kunna koordinera 
insatser, dela information samt stödja ett 
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systematiskt arbete mot den regionala 
strategins mål och delmål. 

I det våldspreventiva arbetet har 
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och 
organisationen MÄN tagit fram avtal för att 
stimulera införandet av metoden Mentors in 
Violence Prevention (MVP). Syftet är att ge 
skolor i länets kommuner stöd vid uppstart 
och implementering av MVP genom att 
erbjuda utbildning, licens för MVP samt ett 
regionalt nätverk för arbetet.  

Länsstyrelsen har tillsammans med Region 
Jönköpings län sedan några år samordnat en 
samverkansgrupp med myndigheter och 
civilsamhällesorganisationer för En vecka fri 
från våld och Orange week. Arbetet har i år 
fått en större spridning i länet och olika 
aktörer har erbjudit föreläsningar och 
aktiviteter under veckan. Länsstyrelsen har i 
samarbete med länsstyrelserna i Kronoberg, 
Kalmar, Blekinge och Hallands län erbjudit 
ett stort antal föreläsningar om 
våldspreventivt arbete.  

Länsstyrelsen har vidare medfinansierat 
tjänster för regionkoordinatorer i länet, vilka 
samordnar stöd och insatser till personer som 
lever i prostitution och människohandel samt 
verkar för minskad efterfrågan på köp av sex. 

Mänskliga rättigheter har uppmärk-
sammats under Demokratin 100 år 
Under år 2021 har Länsstyrelsen kopplat 
samman arbetet för mänskliga rättigheter 
med uppdraget kring demokrati med 
anledning av demokratin 100 år. 
Uppmärksammandet av demokratijubiléet 
har skett i samverkan med regeringens 
kommitté Demokratin 100 år, bland annat 
genom en gemensam debattartikel av 
landshövdingen och kommitténs ordförande 
samt en demokrativecka.  

Länsstyrelsen har undertecknat Deklaration 
för en stark demokrati som tagits fram av 
kommittén Demokratin 100 år. I samband 
med detta inbjöds länets kommuner, Region 
Jönköpings län och andra aktörer i länet att 
underteckna deklarationen, vilket 9 av länets 
13 kommuner samt Region Jönköpings län 
och paraplyorganisationen Funktionsrätt 
Jönköpings län valde att göra. 

Demokrativeckan såväl som andra aktiviteter 
för att uppmärksamma och främja 
demokratin har genomförts i samverkan med 
aktörer i länet, däribland Region Jönköpings 
län, Kommunal utveckling, kommuner och 
civilsamhällesorganisationer. Det har lett till 
ökad kännedom bland allmänheten i länet om 
demokratijubiléet och rösträtten. 
Sammantaget har arbetet under året bidragit 
till att regionala och lokala aktörer har fått 
ökad kunskap om arbetet med demokrati och 
mänskliga rättigheter. Det finns nu en 
upparbetad bas för en fortsättning av 
samarbetet kring demokratifrämjande 
aktiviteter. 

Stärkta rättigheter och nya arbetssätt 
Utöver arbetet med demokrati har 
Länsstyrelsen haft ett särskilt fokus på att 
särskilt lyfta rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, hbtqi-personer, barn 
och unga samt personer med annat 
modersmål än svenska.  

Länsstyrelsen har genomfört flera 
konferenser och utbildningar inom 
funktionsrättsområdet, såväl enskilt som i 
samverkan med andra aktörer. En konferens 
om universell utformning inom arbetsplatser 
och upphandlingsprocesser för 
tjänstepersoner inom kommunernas och 
Region Jönköpings läns verksamhet fick 
expertstöd från Myndigheten för Delaktighet, 
Upphandlingsmyndigheten och 
Akademikerförbundet SSR.  

Det finns verksamhet med personligt ombud 
i två kommuner i länet. Länsstyrelsens 
uppdrag är att fördela statsbidrag, stötta och 
utveckla verksamheten. De två kommunerna 
har fått rådgivning och stöd i den 
utsträckning som varit möjlig med anledning 
av covid-19. På grund av pandemin har det 
inte heller funnits möjlighet att uppmuntra 
fler kommuner att påbörja verksamhet med 
personligt ombud. Ambitionen är att göra ett 
omtag inför år 2022 genom ökad samverkan 
inom länet. 

Under hösten 2021 har samverkan om 
nationella minoriteter stärkts i Jönköpings 
län. Samarbetet har resulterat i att 
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och 
flera av länets kommuner planerar en enkät 
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till grundskolorna i länet samt 
utbildningstillfällen för samverkansgruppen 
och representanter från respektive kommun. 
En strategi för att bättre nå ut till 
målgrupperna har påbörjats i 
samverkansgruppen. Länsstyrelsen 
uppmärksammar fortsatt de nationella 
minoriteternas flaggdagar genom flaggning 
och i sociala medier. 

Länsstyrelsen har till olika aktörer i länet 
spridit Länsstyrelsen i Stockholms läns 
utbildningar om rasism i arbetslivet. 
Därutöver har kunskap om rasism och 
diskriminering i arbetslivet integrerats i andra 
utbildningar och seminarier som 
Länsstyrelsen har arrangerat, exempelvis 
inom jämställdhetsområdet. 

Barns delaktighet och ett likvärdigt 
föräldrastöd 
I barnrättsuppdraget har Länsstyrelsen 
fokuserat på information och utbildning till 
verksamheter som exempelvis skola, 
socialtjänst och kultur och fritid om 
barnkonventionen och hur lagstiftningen 
praktiskt kan implementeras. Länsstyrelsen 
har under året haft ett stort fokus på barns 
delaktighet i frågor som berör dem, inom 
såväl barnrättsuppdraget som i 
demokratiuppdraget. Vidare har 
Länsstyrelsen under flera år återkommande 
föreläst på lärarutbildningen och 
socionomutbildningen på Jönköping 
University om barnkonventionen och dess 
betydelse inom yrket. Länsstyrelsen har 
bidragit med processtöd till en kommunal 
verksamhet och har fortsatt arbetet med att 
bygga upp ett digitalt metodbibliotek. 

Länsstyrelsen samordnar också den 
välbesökta årligt återkommande regionala 
barnrättskonferensen, som i år fokuserade på 
barns delaktighet i samhället, i sitt eget liv 
och på nätet. Innehållet i programmet togs 
fram i samverkan med bland andra Region 
Jönköpings län, Kommunal utveckling, 
Erikshjälpen, Rädda Barnen, Jönköpings 
kommun och Jönköping University. Samma 
aktörer ingår även i Fokusgrupp Barnets 
rättigheter, som är ett regionalt nätverk för 
erfarenhetsutbyte mellan aktörer i länet. 
Nätverket samordnas gemensamt av 
Länsstyrelsen och Erikshjälpen. 

I föräldrastödsuppdraget har Länsstyrelsen, 
Region Jönköpings län och Kommunal 
utveckling under 2021 påbörjat ett 
utvecklingsarbete för föräldrastödjande 
insatser i grupp på samtliga familjecentraler i 
Jönköpings län. Målet är att alla 
familjecentraler ska erbjuda ett likvärdigt 
grundutbud av insatser inom 
föräldraskapsstöd i grupp. Det är ett led i 
arbetet för en jämlik hälsa och syftet är att 
öka tillgängligheten till universellt 
föräldraskapsstöd för föräldrar. Under 2021 
har all personal från fem familjecentraler 
genomgått utbildningen i verktyget En 
förälder blir till – ett verktyg för jämlikt 
föräldraskap genom utbildning och 
reflektion. Syftet med verktyget är att bidra 
till ökad kunskap om jämlikt och jämställt 
föräldraskap utifrån ett normmedvetet 
förhållningsätt. En effekt av utbildningen har 
varit en bättre samverkan mellan olika 
professioner på familjecentralen. 

Integration – mångfald och flexibilitet   
Länsstyrelsen har fortsatt förra årets 
kontinuerliga dialog med kommuner, 
myndigheter och ideella aktörer i syfte att ge 
stöd vid nödvändiga förändringar i olika 
projekt och i syfte att stärka samverkan 
mellan olika samhällssektorer och för att ge 
stöd vid nödvändiga förändringar i olika 
projekt. För att hitta samverkanseffekter har 
flera tillfällen till möten, inom verksamheter 
eller med flera aktörer, initierats av 
Länsstyrelsen. Där har det funnits möjlighet 
för verksamheterna att ställa frågor och 
berätta om hur arbetet fortlöper. 

Under hösten har kommunerna fått möjlighet 
att yttra sig om Länsstyrelsens förslag till 
kommuntal för mottagande av anvisade 
nyanlända. I samband med detta hade 
kommunerna även möjlighet att, sinsemellan, 
komma överens om förändringar i föreslagna 
anvisningsandelar avseende mottagande av 
ensamkommande barn.  Dialogen med 
kommunerna har varit god och ingen 
justering av anvisningsandelarna gjordes då 
vår bedömning är att det finns kapacitet för 
ett bra mottagande. 

I syfte att uppmuntra till samverkan mellan 
kommuner inom samhällsorientering gjorde 
Länsstyrelsen en särskild utlysning av medel. 
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Utlysningen hade särskilt fokus på 
samhällsorientering, men var öppen även för 
andra ansökningar. Länsstyrelsen har i samma 
syfte haft gemensam träff med SO-nätverket 
och integrationsdialogen för att uppmuntra 
till informationsutbyte och fortsatta 
diskussioner om gemensamma projekt utifrån 
behovet av informationsinsatser till 
målgruppen. 

Påverkan på verksamheten med 
anledning av covid-19 
Covid-19 har haft stor påverkan på 
verksamheten. Kunskaper om pandemins 
konsekvenser för olika grupper i samhället, 
betydelse för samhällets utveckling avseende 
exempelvis demokrati, jämställdhet och 
jämlikhet samt påverkan på olika 
samhällsfunktioner har lyfts i seminarier, 
möten, kunskapsunderlag och andra 
aktiviteter som Länsstyrelsen har genomfört 
under året. Sammantaget har pandemin haft 
en betydande påverkan på samtliga uppdrag 
inom verksamhetsområdet och för de aktörer 
i länet som myndigheten samverkar med. 

Samarbeten, föreläsningar och stöd har inom 
vissa områden inte efterfrågats i lika stor 
utsträckning när aktörer i länet arbetar med 
konsekvenserna av pandemin eller själva har 
en verksamhet som har fått stå tillbaka på 
grund av pandemin. Inom andra områden 

har konsekvenserna inte varit lika tydliga. 
Under pandemins första år var svårigheterna 
dock mer påtagliga och Länsstyrelsen 
bedömer att allt fler verksamheter under året 
har kunnat återgå till det arbete som våra 
uppdrag omfattar och att det återigen finns 
utrymme för utvecklingsarbete.  

Under året har omställningen till digitalt 
arbete stärkts och många av de utmaningar 
med anledning av digitala arbetssätt som 
Länsstyrelsen såg tidigare har under året 
förbättras. Många aktörer i länet har 
förbättrad förmåga vad gäller deltagande i 
digitala möten. Aktörerna har blivit lättare att 
nå än under pandemins första skede och flera 
har önskemål om att även fortsättningsvis 
behålla vissa möten i digital form. 

Resultatbedömning 
Den sammanvägda bedömningen är att 
verksamhetens resultat är gott. Länsstyrelsen 
har fortsatt svårare att nå vissa aktörer till 
följd av förändrade prioriteringar och 
arbetssätt under pandemin men ser en 
förbättring jämfört med föregående år. 
Sammantaget har Länsstyrelsen kunnat 
genomföra fler aktiviteter, ge stöd i större 
utsträckning och utveckla samverkan i länet. 
Totalt sett bedömer Länsstyrelsen att det har 
skett viss positiv utveckling under året. 
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Övrig redovisning 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppgift/Uppdrag Källa till uppgift/uppdrag 

3E1 Systematisk användning och analys av data och statistik Regleringsbrev 

2 kap. 4§ förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

3 kap. 2§ förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  

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 samt uppgifter enligt 3 kap. 
2§ i samma förordning. 

LÄNSSTYRELSERNAS GEMENSAMMA 

ARBETE MED SYSTEMATISK 

ANVÄNDNING OCH ANALYS  

AV DATA OCH STATISTIK 
Syftet med uppdraget under 2021 har varit att 
utöka antalet medverkande länsstyrelser och 
etablera en mer systematisk användning och 
analys av data och statistik som kan användas 
i verksamhetsutveckling och uppföljning, för 
att bidra till högre effektivitet i 
myndigheterna. 
 
Genom att skapa förutsättningar för en 
gemensam förståelse av läget ökas förmågan 
att fatta mer välgrundade beslut och vidta 
samordnade åtgärder för att på ett effektivt 
sätt bedöma verksamhetens riktning framåt. 
Under året har utvecklingsarbetet fokuserat 
på att anpassa datalager och applikationer för 
visualisering av lägesbilder och 
verksamhetsstatistik kopplat till indikatorer 
och nyckeltal för deltagande län. Därutöver 
var målet också en anpassning av 
infrastrukturen som uppfyller kraven för IT-
standarder och dataskydd för alla 
länsstyrelser. 
Bedömningen är att de målen som satts upp 
för 2021 är uppfyllda och grunden för ett 
mottagande av ytterligare länsstyrelsers data 
är etablerad. Förutsättningar för synergier 
med andra centrala utvecklingsuppdrag där 
användning och analys av data och statistik är 
central för uppdragen har skapats. Därtill har 
förmågan till jämförbarhet mellan länen 

geografiska lägesbilder och indikatorer ökat. 
Måluppfyllelse bedöms därför vara god. 

INFORMATION AV  

VÄSENTLIG BETYDELSE 

Länsstyrelsernas gemensamma  

arbete med covid-19 
Under 2020 etablerade länsstyrelserna, efter 
beslut från landshövdingarna, gemensamt ett 
samordningskansli med syfte att möjliggöra 
länsövergripande samordning och en effektiv 
samverkan med myndigheter på nationell 
nivå under hanteringen av pandemin.  

Den gemensamma hanteringen genom 
samordningskansliet har resulterat i en 
effektiv fördelning och samordning av 
information och uppdrag mellan de 21 
länsstyrelserna och mellan den regionala 
nivån och andra centrala aktörer i 
pandemihanteringen.  
 
Regeringens uppdrag till länsstyrelserna 
under pandemin har bland annat omfattat att: 

• Löpande upprätta samlade lägesbilder 
med anledning av covid-19 

• Bistå Socialstyrelsen i arbetet med att 
samordna tillgången till skyddsutrustning 
och annat sjukvårdsmaterial 

• Bistå regionerna i att säkerställa flöden 
för storskalig testning för covid-19  

• Bistå regionerna med genomförandet av 
vaccinationen mot covid-19 inom sina 
respektive geografiska områden  

• Följa efterlevnaden av 
rekommendationer, råd och riktlinjer 
som utfärdats för att minska 
smittspridning av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19 
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• Samordna, stärka och utveckla 
kommunikationsinsatserna till 
allmänheten med anledning av 
coronapandemin  

• Ge stöd och råd till kommunerna 
gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  

• Ta fram förslag på insatser vid olika 
smittspridningsscenarier av det virus som 
orsakar sjukdomen covid-19  

• Tillsyn enligt nya tillfälliga pandemilagen 
covid-19 

• Uppdrag att redovisa och vidareutveckla 
formerna för regional och lokal 
samverkan inför eventuella smittutbrott 
av covid-19 

• Uppdrag till länsstyrelserna att i samar-
bete med regionerna bistå i arbetet att nå 
en högre vaccinationstäckning mot 
covid-19 

Länsstyrelserna initierade under våren 2020 
en följeforskning för att belysa och tillvarata 
erfarenheterna från länsstyrelsernas 
gemensamma hantering av pandemin och 
Lunds universitet har under hösten lämnat 
sin slutrapport (Lund: LTH, Avdelningen för 
Riskhantering och Samhällssäkerhet, 2021-
09-16, Diarienummer: F 2021/1603). 
Bedömningen är att resultatet är gott och 
studien visar att länsstyrelserna har spelat en 
betydande roll för hur samhället har lyckats i 
hanteringen av pandemin. 

Länsstyrelsernas arbete med tillsyn  

enligt den tillfälliga covid-19-lagen 
Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig 
covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan 
regeringen och myndigheter besluta om 
begränsningar och åtgärder för att förhindra 
smittspridning. Länsstyrelserna är utsedda till 
tillsynsmyndigheter och har i uppdrag att 
kontrollera att lagen och tillhörande 
föreskrifter följs. Tillsyn bedrivs genom 
information, rådgivning och tillsynsbesök. 
Verksamheter som omfattats av länsstyrel-
sernas tillsyn är allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar, platser för 
fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, 
kollektivtrafik och platser för privata 
sammankomster. Tillsynen bedrivs där den 
bedöms minska smittspridningen i störst 

omfattning. I första hand strävar 
länsstyrelserna efter att verksamheter ska 
rätta till eventuella brister frivilligt men om de 
inte genomför de åtgärder som krävs kan 
länsstyrelserna fatta beslut om vitesföre-
läggande. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i 
uppdrag att samordna länsstyrelsernas 
tillsynsarbete. Varje länsstyrelse rapporterar 
regelbundet hur tillsynsarbetet fortskrider i 
länet och utifrån länens återkoppling tar 
Länsstyrelsen i Dalarnas län fram en 
gemensam nationell rapport som lämnas till 
Regeringskansliet.  

Sedan lagens ikraftträdande den 10 januari 
2021 har tillhörande föreskrifter förändrats 
utifrån aktuellt smittläge, ofta och med kort 
varsel. På grund av den snabbt föränderliga 
lagstiftningen har länsstyrelsernas inriktning 
varit att först möta verksamhetsutövarnas 
informationsbehov och bistå med rådgivning 
och sedan vid behov följa upp med övriga 
tillsynsåtgärder så som platstillsyn. Den 29 
september 2021 upphävdes Folkhälso-
myndighetens föreskrifter vilket innebar att 
länsstyrelserna sattes i beredskapsläge med 
bibehållen kapacitet för att återigen bedriva 
tillsyn om smittläget försämrades och 
föreskrifter meddelades. Den 1 december 
2021 återinfördes föreskrifter vilket innebar 
att länsstyrelserna åter började bedriva 
tillsynsarbete i större skala.  

Av länsstyrelsernas regelbundna redovisning 
till Regeringskansliet har det framgått hur 
länsstyrelserna anpassat tillsynsarbetet efter 
smittspridningens utveckling och de områden 
där länsstyrelserna identifierat störst brist på 
efterlevnad. Länsstyrelsen har även redogjort 
för vilka eventuella tillämpningsproblem som 
har identifierats i tillsynsarbetet och vid 
behov lämnat förslag på hur de identifierade 
problemen skulle kunna lösas. Länsstyrel-
serna har i stor utsträckning informerat 
verksamhetsutövare om gällande regler och 
bistått med rådgivning, vilket har gett god 
effekt för efterlevnaden. Vid påtalade brister 
har de flesta verksamhetsutövare valt att 
åtgärda bristerna redan vid tillsynsbesöket 
och i övriga fall har länsstyrelserna kunnat 
kräva att smittskyddsåtgärder vidtas genom 
föreläggande.
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SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
Sammanställningarna är gjorda enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr. 

Sammanställning 

väsentliga övriga uppgifter 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

Låneram i Riksgälden           
 

Beviljad 5 500 6 500 7 000 5 200 5 500 
 

Utnyttjad 3 480 2 955 3 389 4 354 3 762 
  

     

Räntekontokredit i Riksgälden           
 

Beviljad 7 900 7 900 7 900 9 900 9 900 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
  

     

Räntekonto           
 

Ränteintäkter 0 0 10 20 15 
 

Räntekostnader 0 -1 -99 -157 -128 
  

     

Avgiftsintäkter som disponeras           
 

Budget 40 785 40 785 40 785 40 755 28 165 
 

Utfall mot budget 26 432 40 068 32 809 43 252 43 642 
 

Utfall enligt resultaträkning 27 404 42 042 35 309 44 840 45 144 
  

     

Avgiftsintäkter som inte disponeras           
 

Budget 12 900 12 800 12 300 10 305 8 305 
 

Utfall 13 699 13 742 14 145 12 981 12 119 

       

Anslagskredit           
 

Utgiftsområde 01 
     

 

Rikets styrelse 
     

 

01 05 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 
     

 

Beviljad 3 951 3 700 3 713 3 670 4 496 
 

Utnyttjad 0 0 0 303 0 
 

01 06 001 017 Allmänna val och dem- del till LJONK 
     

 

Beviljad 0 0 0 0 0 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
 

Utgiftsområde 13 
     

 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
     

 

13 01 001 001 Insatser för asylsökande med flera 
     

 

Beviljad 0 0 0 0 0 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
 

13 01 001 004 Flyktingguider och familjekontakter 
     

 

Beviljad 0 0 0 0 0 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
 

13 01 002 011 Beredskap, mottagningskapacitet och 

samverkan 
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Beviljad 0 0 0 0 0 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
 

Utgiftsområde 19 
     

 

Regional tillväxt 
     

 

19 01 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 
     

 

Beviljad 56 62 126 126 126 
 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
  

     

Anslagssparande           
 

Utgiftsområde 01 
     

 

Rikets styrelse 
     

 

01 05 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 
     

 

Summa anslagssparande 3 894 4 367 1 596 0 2 762 
 

01 06 001 017 Allmänna val och dem- del till LJONK 
     

 

Summa anslagssparande 104 100 0 0 0 
 

Utgiftsområde 13 
     

 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
     

 

13 01 001 001 Insatser för asylsökande med flera 
     

 

Summa anslagssparande 6 713 14 213 0 0 
 

13 01 001 004 Flyktingguider och familjekontakter 
     

 

Summa anslagssparande 0 0 0 0 21 
 

13 01 002 011 Beredskap, mottagningskapacitet och 

samverkan 
     

 Summa anslagssparande 0 3 0 0 4 
 

Utgiftsområde 19 
     

 

Regional tillväxt 
     

 

19 01 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 
     

 

Summa anslagssparande 670 1 140 222 46 57 
  

     

Bemyndiganden           
 

Tilldelat 850 2 000 2 000 2 000 2 000 
 

Åtaganden 530 1 034 1 040 846 1 078 
  

     

Personal           
 

Antal årsarbetskrafter 2 259 233 228 235 229 
 

Medeltal anställda1 285 260 260 267 255 
 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 009 1 052 1 031 1 030 981 
  

     

Kapitalförändring           
 

Årets kapitalförändring -143 32 -1 054 1 236 372 
 

Balanserad kapitalförändring 232 199 1 253 17 -355 

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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AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET 
Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Tabellerna i avsnittet visar intäkter, kostnader och utfall för 
länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den indelningen för återrapportering som framgår 
av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i regleringsbrevet 

Belopp angivna i tkr. 

Avgifter – Offentligrättsliga avgifter 

Verksamhet 2019: 

Ack. 

utfall  

2020: 

Utfall 

intäkter 

2020: 

Utfall 

kost-

nader 

2020: 

Netto 

utfall 

2021: 

Budget 

intäkter 

2021: 

Utfall 

intäkter 

2021: 

Budget 

kost-

nader 

2021: 

Utfall 

kost-

nader 

2021: 

Netto 

budget 

2021: 

Netto 

utfall 

2021: 

Ack. 

utfall 

§Registreringsavgift 

för jaktområden 
0  67  67  0  80  69  80  69  0  0  0  

Djur och lantbruk 

(avgift för extra 

kontroller m.m.) 

-3  534  596  -62  600  562  600  877  0  -315  -379  

Delgivning -87  11  16  -5  25  17  25  -30  0  47  -45  

Övrig 

offentligrättslig 

verksamhet 

234  173  70  102  80  166  147  90  -67  77  413  

Summa 

offentligrättsliga 

avgifter 

144  785  750  36  785  815  852  1 006  -67  -191  -11  

 

Avgifter – Uppdragsverksamhet 

Verksamhet 2019: 

Ack. 

utfall  

2020: 

Utfall 

intäkter 

2020: 

Utfall 

kost-

nader 

2020: 

Netto 

utfall 

2021: 

Budget 

intäkter 

2021: 

Utfall 

intäkter 

2021 

Budget 

kost-

nader 

2021: 

Utfall 

kost-

nader 

2021: 

Netto 

budget 

2021: 

Netto 

utfall 

2021: 

Ack. 

utfall 

Resurssamordning 0  11 028  11 028  0  15 000  3 834  15 000  3 834  0  -0  0  

Övrig uppdrags-

verksamhet 
56  28 254  28 257  -4  25 000  21 783  25 000  21 891  0  -109  -57  

Summa avgift 

uppdrags-

verksamhet 

56  39 282  39 285  -4  40 000  25 617  40 000  25 725  0  -109  -57  

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 6.1 i 

länsstyrelsernas regleringsbrev. Budgeterade intäkter och kostnader är hämtat från Länsstyrelsen i Jönköpings län 

budgetunderlag 2022-2024.   

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

Kommentar till tabellerna 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) När vi hanterar ärenden 

där djur saknar ägare finns ingen part att debitera. 3) Vissa djurägare har svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar 

kundförluster. 

Underskottet inom verksamheten för delgivning har minskat under året till följd av en justering av felaktiga kostnader.  

Det ackumulerade överskottet inom övrig offentligrättslig verksamhet avser tillsynsavgift dammsäkerhet. Tillsynsarbetet är 

relativt nytt och det pågår en dialog hur tillsyn ska bedrivas och vilka kostnader som ska inkluderas. Överskottet bedöms 

regleras inom en femårsperiod.  
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Året i siffror 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

3 kap. 2§ förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

2 kap. 4§ förordning om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av statistik enligt VÄS m.m. Regleringsbrev 

Regleringsbrevsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning finns listade i bilaga D.  
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TABELL A – VERKSAMHETSKOSTNADER 2019–2021 

Belopp angivna i tkr. 

Verksamhetsområde År 2021 År 2020 År 2019 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 8 089 4 336 3 625 

201 Allmänna val 311 100 839 

25 Trafikföreskrifter 1 020 1 035 830 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 11 282 11 117 11 243 

30 Regional tillväxt 206 180 272 

34 Infrastrukturplanering 349 162 285 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 6 911 5 591 6 548 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 437 2 791 2 587 

42 Energi och klimat 4 519 4 828 6 240 

43 Kulturmiljö 6 047 6 388 6 934 

45 Samhällsskydd och beredskap 16 634 16 077 10 660 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 15 796 13 776 16 472 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 36 752 32 390 25 524 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 332 2 062 2 035 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 13 072 13 314 10 881 

54 Mineralfyndigheter 6 20 118 

55 Miljöfarlig verksamhet 7 806 6 396 5 599 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 371 214 165 

57 Förorenade områden, efterbehandling 6 158 4 962 4 854 

58 Restaurering 6 484 7 092 5 050 

60 Lantbruk och landsbygd 21 437 20 784 23 838 

61 Rennäring och fjällförvaltning (enbart Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län)2) 

130 425 299 

62 Fiske 6 819 5 495 8 791 

70 Folkhälsa 2 566 2 466 3 012 

80 Jämställdhet  2 768 2 829 3 354 

81 Nationella minoriteter 0 0 12 

82 Mänskliga rättigheter 4 215 2 767 3 517 

85 Integration 3 895 3 810 3 874 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 17 284 15 679 14 322 

11 Administration och intern service 52 341 48 456 43 484 

99 Resurssamverkan 3) 4 547 11 423 11 786 

20-85 Summa produktion 188 412 171 407 167 460 

10-85 Summa verksamhetskostnad exkl resurssamverkan 258 037 235 543 225 266 

10-99 Total verksamhetskostnad4) 262 584 246 966 237 052 

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) Avser länsstyrelsegemensamt förvaltnings- och utvecklingsarbete.  

3) 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). 

4) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 
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TABELL B1, B2 - VERKSAMHETSKOSTNADER OCH MYNDIGHETSGEMENSAM VERKSAMHET 

Belopp angivna i tkr. 

Tabell B1 – Verksamhetskostnader 2021 

Verksamhetsområde Kostnad 

exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 

exkl. OH 

(%) 

OH-

kostnad 

(tkr) 

OH-

kostnad 

(%) 

Kostnad 

inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 

inkl. OH 

(%) 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 8 089 3,13 2 954 4,33 11 043 4,30 

201 Allmänna val 311 0,12 135 0,20 446 0,17 

25 Trafikföreskrifter 1 020 0,40 482 0,71 1 502 0,59 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 

11 282 4,37 4 536 6,65 15 817 6,16 

30 Regional tillväxt 206 0,08 74 0,11 280 0,11 

34 Infrastrukturplanering 349 0,14 164 0,24 513 0,20 

40 Hållbar samhällsplanering och 

boende 

6 911 2,68 3 156 4,63 10 067 3,92 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 437 0,94 1 150 1,69 3 587 1,40 

42 Energi och klimat 4 519 1,75 1 857 2,72 6 375 2,48 

43 Kulturmiljö 6 047 2,34 2 333 3,42 8 380 3,27 

45 Samhällsskydd och beredskap 16 634 6,45 6 571 9,64 23 205 9,04 

50 Övergripande och gemensamt för 

naturvård och miljöskydd 

15 796 6,12 6 070 8,90 21 866 8,52 

51 Skydd av områden och arter, 

förvaltning och skötsel av skyddade 

områden 

36 752 14,24 8 078 11,85 44 830 17,47 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 

naturen 

2 332 0,90 1 085 1,59 3 417 1,33 

53 Vattenverksamhet och 

vattenförvaltning 

13 072 5,07 5 629 8,26 18 701 7,29 

54 Mineralfyndigheter 6 0,00 3 0,00 8 0,00 

55 Miljöfarlig verksamhet 7 806 3,03 3 486 5,11 11 292 4,40 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 371 0,14 175 0,26 547 0,21 

57 Förorenade områden, 

efterbehandling 

6 158 2,39 2 158 3,16 8 316 3,24 

58 Restaurering 6 484 2,51 1 230 1,80 7 714 3,01 

60 Lantbruk och landsbygd 21 437 8,31 9 127 13,39 30 564 11,91 

61 Rennäring och fjällförvaltning 

(enbart Dalarnas, Jämtlands, 

Västerbottens och Norrbottens län)2) 

130 0,05 0 0,00 130 0,05 

62 Fiske 6 819 2,64 2 722 3,99 9 541 3,72 

70 Folkhälsa 2 566 0,99 968 1,42 3 534 1,38 

80 Jämställdhet  2 768 1,07 1 052 1,54 3 820 1,49 

81 Nationella minoriteter 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82 Mänskliga rättigheter 4 215 1,63 1 190 1,75 5 405 2,11 

85 Integration 3 895 1,51 1 797 2,63 5 691 2,22 

10 Myndighetsövergripande 

verksamhet 

17 284 6,70         

11 Administration och intern service 52 341 20,28         

99 Resurssamverkan3) 4 547   1 444   5 991   

20-85 Summa produktion 188 412 73,02 68 181 100,00 256 593 100,00 
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20-85 varav personalkostnad 

kontoklass 4 

144 330           

10-85 Summa verksamhetskostnad 

exkl. resurssamverkan 

258 037 100,00     256 593 100,00 

10-99 Total verksamhetskostnad4) 262 584       262 584   

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) Avser länsstyrelsegemensamt förvaltnings- och utvecklingsarbete. 

3) 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). 

4) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

 

Tabell B2 – Myndighetsgemensam verksamhet 2021 

Myndighetsgemensam verksamhet Kostnad exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad exkl. 

OH(%) 

113-115 Samkostnad nivå 1 - Utrustning och gem service, lokaler och IT-

verksamhet1) 

36 878 25,55 

110-112, 116-119 Samkostnad nivå 2 - Ekonomi- och 

personaladministration1) 

15 464 10,71 

100-109 Samkostnad nivå 3 - Myndighetsövergripande 

verksamhet/ledningsfunktion1) 

17 284 11,98 

1) 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 Unit4 ERP 
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TABELL C – ÅRSARBETSKRAFTER (ÅA) 2019–2021 

Verksamhetsområde 2021 

ÅA 

totalt 

2021 

ÅA 

kvinnor 

2021 

ÅA 

män 

2020 

ÅA 

totalt 

2019 

ÅA 

totalt 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning1) 8,8 5,4 3,3 3,4 3,4 

201 Allmänna val 0,4 0,1 0,4 0,1 1,2 

25 Trafikföreskrifter 1,7 1,0 0,7 1,7 1,4 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 

frågor 

13,8 11,8 2,0 13,2 13,2 

30 Regional tillväxt 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 

34 Infrastrukturplanering 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 9,2 6,7 2,5 7,5 8,3 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 3,9 2,7 1,1 4,1 3,6 

42 Energi och klimat 5,9 3,6 2,3 6,4 7,2 

43 Kulturmiljö 7,4 1,6 5,7 7,6 8,2 

45 Samhällsskydd och beredskap 17,9 7,0 11,0 18,6 11,5 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 17,6 10,4 7,2 15,3 16,1 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 

skyddade områden 

27,6 15,6 11,9 24,7 23,3 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3,5 2,8 0,7 3,2 3,2 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 18,6 11,3 7,3 15,3 11,5 

54 Mineralfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

55 Miljöfarlig verksamhet 11,7 6,9 4,8 9,4 8,8 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,6 0,4 0,2 0,4 0,3 

57 Förorenade områden, efterbehandling 6,7 5,3 1,5 6,0 5,7 

58 Restaurering 4,1 2,3 1,8 5,0 4,7 

60 Lantbruk och landsbygd 29,4 24,0 5,4 26,9 30,6 

61 Rennäring och fjällförvaltning (enbart Dalarnas, Jämtlands, 

Västerbottens och Norrbottens län) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Fiske 9,3 2,1 7,1 8,5 9,4 

70 Folkhälsa 3,2 2,8 0,4 2,8 3,0 

80 Jämställdhet  2,9 2,9 0,0 3,1 3,6 

81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 3,6 2,1 1,5 3,2 4,1 

85 Integration 5,7 4,2 1,5 5,5 5,4 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 14,6 9,4 5,1 12,0 11,6 

11 Administration och intern service 26,0 22,1 3,9 24,4 22,4 

99 Resurssamverkan 4,1 1,3 2,8 4,3 5,5 

20-85 Summa årsarbetskrafter produktion 214,2 133,6 80,6 192,5 188,8 

10-85 Summa årsarbetskrafter exkl. resurssamverkan 254,7 165,1 89,6 228,9 222,8 

10-99 Summa årsarbetskrafter totalt 258,8 166,5 92,4 233,2 228,3 

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). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 
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TABELL D – REPRESENTATION 

Nyckeltal 2021 totalt 

(tkr) 

2021 per 

ÅA (kr) 

2020 totalt 

(tkr) 

2020 per 

ÅA (kr) 

2019 totalt 

(tkr) 

2019 per 

ÅA (kr) 

Intern representation 150 581 6 28 97 425 

Extern representation 132 510 116 497 427 1 870 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 

 

TABELL E – LOKALER 

Nyckeltal1) Lokal År 2021 År 2020 År 2019 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 103 2) Residens 1 993 1 978 1 952 

Lokalyta (m2) Residens 1 157 1 157 1 157 

Lokalkostnad per m2 (kr) Residens 1 723 1 710 1 687 

Lokalkostnader (tkr), VÄS 113 3) Lokaler, övriga3) 13 586 12 940 12 710 

Lokalyta (m2) Lokaler, övriga 6 4075) 6 807 6 807 

Lokalkostnad per m2 (kr) Lokaler, övriga 2 120 1 901 1 867 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) Lokaler, övriga 52 55 56 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) Lokaler, övriga 25 29 30 

Kontorslokalyta (m2) 4) Kontorslokaler 6 0745) 6 572 6 572 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) Kontorslokaler 23 28 29 

Lokalkostnader (tkr) Lokaler totalt 15 579 14 918 14 662 

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, övriga 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. 

5) Från och med juli 2021 flyttade Länsstyrelsen till tillfälliga lokaler i samband med ombyggnation av Länsstyrelsens lokaler. 

Lokalytan har beräknats med ett medelvärde utifrån de båda lokalerna. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 ERP 
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TABELL F – REDOVISNING AV ÄRENDEN 2021 

(samtliga ärenden oavsett databas) 

Verksamhetsområde Ingående 

balans 

Antal 

inkomna 

ärenden 

Antal 

upprättade 

ärenden 

Antal 

beslutade 

ärenden 

Utgående 

balans 

Antal ej 

beslutade 

ärenden, 

äldre än två år 

10-11 Myndighetsövergripande, administration 

och intern service 

110 112 398 512 108 4 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 90 700 1 076 1 790 76 3 

201 Allmänna val 8 88 19 109 6 0 

25 Trafikföreskrifter 65 112 29 163 43 0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 

veterinära frågor 

433 1 179 1 164 2 356 420 8 

30 Regional tillväxt 13 8 0 15 6 6 

34 Infrastrukturplanering 10 23 2 26 9 1 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 84 964 31 955 124 3 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 773 217 0 799 191 9 

42 Energi och klimat 256 105 13 273 101 11 

43 Kulturmiljö 175 944 33 1 018 134 24 

45 Samhällsskydd och beredskap 101 246 97 306 138 8 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård 

och miljöskydd 

191 257 36 284 200 26 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och 

skötsel av skyddade områden 

284 79 196 340 219 42 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 58 712 96 771 95 2 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 67 280 70 344 73 2 

54 Mineralfyndigheter 0 0 0 0 0 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 197 938 146 977 304 9 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 20 199 14 207 26 0 

57 Förorenade områden, efterbehandling 91 73 34 95 103 17 

58 Restaurering 22 21 17 40 20 0 

60 Lantbruk och landsbygd1) 3 943 13 248 11 13 939 3 263 2 200 

61 Rennäring och fjällförvaltning  0 0 0 0 0 0 

62 Fiske 71 300 22 340 53 4 

70 Folkhälsa 28 13 34 8 67 2 

80 Jämställdhet  14 8 4 8 18 2 

81 Nationella minoriteter 0 1 0 1 0 0 

82 Mänskliga rättigheter 9 5 6 5 15 3 

85 Integration 202 36 75 88 225 67 

10-85 Totalt antal ärenden 7 315 20 868 3 623 25 769 6 037 2 453 

varav Vattenmyndighetens ärenden 

      

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 

      

1) Under 2021 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i Jordbruksverkets 

IT-system. Dessa system är till största delen färdigbyggda men rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området 

jordbrukarstöd (601) är inte 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 2021 komplett ärendestatistik av både ansökningar om 

stöd och utbetalningar. Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens 
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ärendehandläggningssystem Platina summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och 

kompensationsstöd) och landsbygdsstöd från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina och Jordbruksverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2020 

Ingående balans 2021 överensstämmer inte med utgående balans i 2020 års redovisning. Orsaken är bland annat att vissa 

ärenden som varit öppna över årsskiften makuleras och att vissa får ändrad verksamhetskod under ärendeprocessen. En 

annan orsak är att beslutsdatumet inte registreras förrän ärendet ska avslutas vilket kan innebära att beslutsdatumet 

registreras efter att årsstatistiken tagits fram. Uppgifterna i Platina är inte statiska utan kan justeras fortlöpande, vilket kan 

påverka uppgifter om balans, till exempel kan ärenden bli dubbelförda, ej avslutade i rätt tid och registrerade i efterhand.   
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TABELL G – ÖVERKLAGADE BESLUT 

Verksamhetsområde Antal 

överklagade 

beslut 1) 

Antal  

beslut 2) 

Andel 

överklagade 

beslut 3) (%) 

10-11 Myndighetsövergripande, administration och intern service 2 512 0 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 7 1 790 0 

201 Allmänna val 1 109 1 

25 Trafikföreskrifter 13 163 8 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 31 2 356 1 

30 Regional tillväxt 0 15 0 

34 Infrastrukturplanering 0 26 0 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 47 955 5 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 35 952 4 

42 Energi och klimat 0 273 0 

43 Kulturmiljö 0 1 018 0 

45 Samhällsskydd och beredskap 2 306 1 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 18 284 6 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av 

skyddade områden 

0 340 0 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 12 771 2 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 8 344 2 

54 Mineralfyndigheter 0 0   

55 Miljöfarlig verksamhet 8 977 1 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0 207 0 

57 Förorenade områden, efterbehandling 0 95 0 

58 Restaurering 0 40 0 

60 Lantbruk och landsbygd 25 13 939 0 

61 Rennäring och fjällförvaltning 0 0   

62 Fiske 0 340 0 

70 Folkhälsa 0 8 0 

80 Jämställdhet  0 8 0 

81 Nationella minoriteter 0 1 0 

82 Mänskliga rättigheter 0 5 0 

85 Integration 0 88 0 

10-85 Totalt antal ärenden 209 25 922 1 

varav Vattenmyndighetens ärenden 

  

  

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 

  

  

1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2021, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 

2) Avser beslut som fattats av länsstyrelsen under år 2021. 

3) Avser antalet överklagade beslut under år 2021 dividerat med antalet beslut under år 2021. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket. 

Kommentar till Tabell G – Överklagade beslut 

Antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell F beroende på att registreringen och definitionen av beslutsdatum i 

integrationen med Boverkets ärendehanteringssystem fungerar på ett annat sätt än i ärendehanteringssystemet Platina. 
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TABELL H – ÖVERKLAGADE BESLUT SOM ÄNDRATS I HÖGRE INSTANS 

Verksamhetsområde Antal överklagade 

beslut med dom i 

högre instans 1) 

varav antal 

ändrade beslut i 

högre instans 2) 

Andel ändrade 

beslut (%) 3) 

10-11 Myndighetsövergripande, administration 

och intern service 

1 0 0 

20-21 (exkl. 201) Övrig förvaltning 1 0 0 

201 Allmänna val 0 0   

25 Trafikföreskrifter 13 0 0 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 

veterinära frågor 

37 2 5 

30 Regional tillväxt 0 0   

34 Infrastrukturplanering 0 0   

40 Hållbar samhällsplanering och boende 50 10 20 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 8 0 0 

42 Energi och klimat 0 0   

43 Kulturmiljö 0 0   

45 Samhällsskydd och beredskap 0 0   

50 Övergripande och gemensamt för naturvård 

och miljöskydd 

14 4 29 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och 

skötsel av skyddade områden 

0 0   

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 13 1 8 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 8 1 13 

54 Mineralfyndigheter 0 0   

55 Miljöfarlig verksamhet 5 1 20 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0 0   

57 Förorenade områden, efterbehandling 0 0   

58 Restaurering 0 0   

60 Lantbruk och landsbygd 4 0 0 

61 Rennäring och fjällförvaltning (enbart 

Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län) 

0 0   

62 Fiske 1 0 0 

70 Folkhälsa 0 0   

80 Jämställdhet  0 0   

81 Nationella minoriteter 0 0   

82 Mänskliga rättigheter 0 0   

85 Integration 0 0   

10-85 Totalt antal ärenden 155 19 12 

varav Vattenmyndighetens ärenden 

  

  

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 

  

  

1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till länsstyrelsen under 2021. 

2) Avser beslut som ändrats under 2021 på grund av domar/beslut i högre instans. 

3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2021 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans med 

dom/beslut under år 2021. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 
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TABELL I – HANDLÄGGNINGSTIDER 

VÄS och ärendeslag med 

gemensamma mål 

Mål 

dagar 

2019–

2021 

Utfall 

(%) 

2021 

Utfall 

(%) 

2020 

Utfall 

(%) 

2019 

Medel- 

antal 

dagar 

2021 

Medel- 

antal 

dagar 

2020 

Medel- 

antal 

dagar 

2019 

202 Anmälan om svenskt 

medborgarskap1) 

45       

204 Begravningsfrågor1) 45       

212 Auktorisation av 

bevakningsföretag1) 

180         

282 Ansökan om tillstånd enligt 6 

kap 4§ djurskyddslagen2) 

90 100 100 91 19 24 54 

282 Ansökan om förprövning 

djurstall2) 

56 99 70 98 11 48 40 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 90 92 95 40 36 26 

403 Överklagade av lov, 

förhandsbesked 

150 67 97 92 142 99 109 

403 Överklagande av bygglov för 

bostäder, dock ej fritidsbostäder 

120 100 100 100 62 54 53 

403 Överklagande av kommuns 

beslut enligt plan- och bygglagen 

180 55 77 32 189 176 243 

505 Överklagade kommunala 

beslut Miljöbalken med flera författn 

180 21 73 28 270 168 264 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 

Miljöbalken 

42 89 96 86 26 18 25 

526 Granskning av kommunal 

strandskyddsdispens 3) 

21 100 100 99 8 7 8 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 

9 kap. Miljöbalken - Ansökan om 

tillstånd (konc)2, 4) 

180       

555 Anmälan ändring 

tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet 

75 94 88 84 43 38 50 

562 Prövning av avfall och 

producentansvar 

40 73 80 84 33 30 29 

566 Tillsyn av avfall och 

producentansvar 

30 77 87 85 26 22 20 

602 Ansökan om stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder – 

Företagsstöd 5,6) 

180 20 5 11 645 954 702 

602 Ansökan om stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder – 

Projektstöd5, 6) 

180 31 40 54 325 225 402 

602 Ansökan om stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder – 

Miljöinvesteringar5, 6) 

180 46 29 50 300 315 261 

622 Ansökan om stöd från 

Fiskerifonden - Företagsstöd5, 6) 

180 0 0 * 0 0 * 

622 Ansökan om stöd från 

Fiskerifonden - Projektstöd5, 6) 

180 0 0 0 0 0 0 

602 Ansökan om utbetalning av 

stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder- 

Företagsstöd6, 7) 

120 86 75 52 90 104 124 

602 Ansökan om utbetalning av 

stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder – 

Projektstöd6, 7) 

120 83 86 83 118 102 67 
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602 Ansökan om utbetalning av 

stöd till 

landsbygdsutvecklingsåtgärder – 

Miljöinvesteringar6, 7) 

120 80 41 43 80 169 136 

622 Ansökan om utbetalning av 

stöd från Fiskerifonden – 

Företagsstöd6, 7) 

120 0 0 ** 0 0 ** 

622 Ansökan om utbetalning av 

stöd från Fiskerifonden – 

Projektstöd6, 7) 

120 0 0 0 0 0 0 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 

utplantering av fisk 

30 49 58 50 116 97 91 

623 Ansökan om förordnande som 

fisketillsynsman 

40 99 98 98 12 16 17 

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) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 

4) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra 

Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

5) 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. 

6) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från Jordbruksverkets 

uppföljningsverktyg BLIS. 

7) 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.  

*) Ett beslutat ärende. Inte inom uppsatt måltid. 

**) Två beslutade ärenden. Inget inom uppsatt måltid. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket   
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Finansiell redovisning 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Uppdrag/Uppgift Källa till uppgift/uppdrag 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Övriga uppdrag 

Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020 Not 

Verksamhetens intäkter       

Intäkter av anslag 130 058 124 709 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 27 404 42 042 2 

Intäkter av bidrag 104 967 80 233 3 

Finansiella intäkter 13 14 4 

Summa 262 441 246 998 

 

    

Verksamhetens kostnader       

Kostnader för personal -178 705 -161 393 5 

Kostnader för lokaler -14 103 -13 461 6 

Övriga driftkostnader -68 299 -70 531   

Finansiella kostnader -121 -5 7 

Avskrivningar och nedskrivningar -1 356 -1 576   

Summa -262 584 -246 966 

 

    

Verksamhetsutfall -143 32   
    

    

Uppbördsverksamhet       

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 13 699 13 742 8 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 699 -13 742   

Saldo 0 0 

 

    

Transfereringar       

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 184 510 205 858 9 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 75 824 64 657 10 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 159 1 259 11 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 268 -102 12 

Lämnade bidrag -260 762 -271 672 13 

Saldo 0 0 

 

    

Årets kapitalförändring -143 32 14 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR (TKR) 2021 2020 Not 

Immateriella anläggningstillgångar       

Summa 0 0 15 
    

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 611 349   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 085 2 606   

Summa 3 696 2 955 16 
    

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 1 579 337 17 

Fordringar hos andra myndigheter 14 456 7 196 18 

Övriga kortfristiga fordringar 672 737 19 

Summa 16 707 8 269 

 

    

Periodavgränsningsposter       

Förutbetalda kostnader 3 426 3 338   

Upplupna bidragsintäkter 15 339 16 696   

Övriga upplupna intäkter 1 540 2 309   

Summa 20 304 22 343 20 
    

Avräkning med statsverket       

Avräkning med statsverket 18 514 1 237   

Summa 18 514 1 237 21 
    

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 63 267 62 234 22 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 1 304 406 23 

Kassa och bank 851 792 24 

Summa 65 422 63 432 

 

   

  

Summa tillgångar 124 643 98 237   
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2021 2020 Not 

Myndighetskapital       

Statskapital 227 0   

Balanserad kapitalförändring 232 199   

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -143 32   

Summa 315 232 25 
    

Fonder       

Fonder 2 451 2 719   

Summa 2 451 2 719 12 
    

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 479 739 26 

Övriga avsättningar 2 668 2 305 27 

Summa 3 146 3 044 

 

    

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 3 480 2 955 28 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 29 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 6 027 8 659 30 

Leverantörsskulder 9 623 2 724 31 

Övriga kortfristiga skulder 2 854 2 649 32 

Depositioner 1 304 406 33 

Summa 23 289 17 393 

 

    

Periodavgränsningsposter       

Upplupna kostnader 15 145 16 948   

Oförbrukade bidrag 80 297 57 902   

Summa 95 442 74 850 34 
   

  

Summa kapital och skulder 124 643 98 237   
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Anslagsredovisning 

REDOVISNING MOT ANSLAG 

Belopp i tkr 

Anslag Ingående 

överförings-

belopp 

Årets tilldelning  

enligt reglerings-

brev 

Omdisponerat 

anslagsbelopp 

Utnyttjad del 

av medgivet 

överskridande 

Indragning Totalt disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 

överförings

belopp 

NOT 

Utgiftsområde 1 

       

    

Rikets styrelse 

       

    

01 05 001 005 Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 

4 367 131 794 -120 0 -484 135 557 -131 664 3 894 35 

01 06 001 017 Allmänna val 

och dem- del till LJONK 

100 500 0 0 -100 500 -396 104 36 

  

       

    

Utgiftsområde 13 

       

    

Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering 

       

    

13 01 001 001 Insatser för 

asylsökande med flera 

14 98 000 0 0 -14 98 000 -91 287 6 713 37 

13 01 001 004 Flyktingguider 

och familjekontakter 

0 51 000 0 0 0 51 000 -51 000 0 38 

13 01 002 011 Beredskap, 

mottagningskapacitet och 

samverkan 

3 40 000 0 0 -3 40 000 -39 763 237 39 

  

       

    

Utgiftsområde 19 

       

    

Regionala tillväxtåtgärder 

       

    

19 01 001 005 Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 

1 140 1 128 0 0 -1 140 1 128 -458 670 40 

  

       

    

Summa 5 623 322 422 -120 0 -1 740 326 185 -314 568 11 618   
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL 

Belopp i tkr 

Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster NOT 

  
  

  

2511 010 Expeditions- och ansökningsavgifter 800 906   

2537 110 Miljöskyddsavgift 11 000 10 818   

2552 308 Avgifter enligt avfallsförordningen (Lst) 100 170   

2714 108 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen 1 000 1 657   

2714 541 Särskild avgift enligt utlänningslagen 0 142   

2811 198 Övriga inkomster 0 6   

  
  

  

Summa 12 900 13 699 8 

Beräknat belopp är hämtat från Länsstyrelsen i Jönköpings län budgetunderlag 2022-2024. 

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN 

Belopp i tkr 

Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndigande 

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning per år NOT 

    2021 2021 2022 2023 2024   

19 01 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län               

Regionala tillväxtåtgärder 850 1 020 530 0 0 0 40 
 

              

Ingående åtagande för 2021 överensstämmer inte med utgående åtagande 2020 i Årsredovisningen 2020. Detta pga en felskrivning i Årsredovisningen 2020.
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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 
2022.   

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 anställnings-
perioden.  

AVVIKELSER FRÅN GENERELLA 

EKONOMIADMINISTRATIVA REGLER 
I regleringsbrevet 2021 har regeringen 
beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket 
förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag om 
att resultatredovisningen ska omfatta 
antalet och styckkostnaden för 
handläggningen av ärendeslag som 
omfattar ett stort antal ärenden, ska inte 
tillämpas på länsstyrelserna.” 

• ”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 efter 
närmare anvisningar från Länsstyrelsen i 
Örebro län.”. 

• ”Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 
§ förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag från att redovisa 
kostnaderna för avgiftsbelagd 
verksamhet i vilken intäkterna inte får 
disponeras.” 

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 med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Skulder till 
personalen i form av kompledighet och 
semesterlöner redovisas månadsvis och 
värderegleras i samband med bokslut.  

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. 
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På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning 
månadsvis.  

Tillgångstyp Avskrivningsplan 

Immateriella 

anläggningstillgångar 

5 år 

Förbättringsutgift på annans 

fastighet 

Högst 7 år 

Maskiner 5 år 

IT-teknisk utrustning 3 år 

Leasingavtal 3 år 

Bilar och transportmedel 5 år 

Konst Ingen avskrivning 

Övriga inventarier 5 år 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar anses som osäkra och 
kostnadsförs när betalningen uteblivit. 
Därefter skickas fordran till Kammarkollegiet 
för indrivning. 
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING 
 

Not 1 Intäkter av anslag 2021 2020 
    

 

01 05 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 129 562  124 609  
 

01 06 001 017 Allmänna val och dem- del till LJONK 396  0  
 

19 01 001 005 Regionala tillväxtåtgärder Länsstyrelsen i Jönköpings län 100  100  
 

Summa intäkter av anslag 130 058  124 709  
    

 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020 
    

 

Offentligrättsliga avgifter 1 897  1 715  
 

Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 24 832  38 715  
 

Intäkter av andra ersättningar 675  1 611  
 

Summa 27 404  42 042  
    

 

Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av 

  

 

Intäkter uthyrning 907  961  
 

Intäkter utbildning/konferenser 373  828  
 

Intäkter konsultuppdrag 23 148  36 528  
 

Intäkter övriga 4 § avgifter 404  398  
  

24 832  38 715  
    

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.  

Förändringen av intäkter av konsultuppdrag beror på att under 2020 förekom eftersläpande faktureringen inom 

förvaltningsobjekt med extern finansiering och en bidragsintäkt vilket felaktigt klassats som konsultintäkt (5 000 tkr). Under 2021 

har intäkter av konsultuppdrag inom de nationella förvaltningsobjekten minskat samt att ersättningen inkommit i olika 

perioder. 
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Not 3 Intäkter av bidrag 2021 2020 
    

 

Bidrag från statliga myndigheter 102 312  78 546  
 

varav 

  

 

Länsstyrelsen i Örebro län 45 082  31 607  
 

Naturvårdsverket 30 698  29 051  
 

Havs- och vattenmyndigheten 11 572  -2 879  
 

Statens jordbruksverk 3 682  1 550  
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 3 386  3 171  
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 846  5 232  
 

Riksantikvarieämbetet 1 442  2 844  
 

Arbetsförmedlingen 1 120  930  
 

Länsstyrelsen i Skåne län 713  18  
 

Skogsstyrelsen 571  507  
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 507  197  
 

Länsstyrelsen i Hallands län 500  0  
 

Länsstyrelsen i Kalmar län -104  2 242  
 

Övriga myndigheter 296  4 075  
    

 

Bidrag från övriga 2 655  1 687  
    

 

Summa 104 967  80 233  
    

Intäkter av bidrag har ökat jämfört med år 2020. Det beror främst på bidrag från Länsstyrelsen i Örebro gällande arbete med 

covid-19.  

Förändringen av intäkter av bidrag från Havs- och vattenmyndigheten beror på att under 2020 redovisades en bidragsintäkt 

om 5 000 tkr felaktigt som en konsultintäkt samt minskade intäkter av bidrag till följd av periodiserade konsultintäkter. 

Not 4 Finansiella intäkter 2021 2020 
    

 

Räntekonto i Riksgälden 0  0  
 

Övriga finansiella intäkter 13  14  
 

Summa 13  14  
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Not 5 Kostnader för personal 2021 2020 
    

 

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter 

enligt lag och avtal 

-121 310  -109 352  

 

varav 

  

 

Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -612  -841  
 

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader för personal -57 395  -52 040  
 

Summa -178 705  -161 393  
    

De ökade lönekostnaderna beror på att Länsstyrelsen i Jönköpings län har ökat med 26 årsarbetskrafter jämfört med 

föregående år. 

Not 6 Kostnader för lokaler 2021 2020 
    

 

Kostnader för lokaler -14 103  -13 461  
    

Lokalkostnaderna som redovisas i tabell E i resultatredovisningen överensstämmer inte med denna not p.g.a. bland annat 

lokalvård och avfallshantering inkluderas i denna not. 

Not 7 Finansiella kostnader 2021 2020 
    

 

Räntekostnader i Riksgälden 0  -1  
 

Övriga finansiella kostnader -121  -3  
 

Summa -121  -5  

    

Ökningen av finansiella kostnader beror på reglering av depositioner (115 tkr) som gjordes under 2021. 
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Not 8 Intäkter av avgifter m.m.  

som inte disponeras 

2019 

 utfall 

intäkter 

2020 

utfall 

intäkter 

2021 

budget 

intäkter 

2021 

utfall 

intäkter 
 

Avgifter med bestämt ekonomiskt mål 

    

 Enligt 2021 års regleringsbrev undantas 

länsstyrelserna enligt 6 kap 1 § förordningen om 

årsredovisning och budgetunderlag från att 

redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd 

verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras. 

Som en följd av det ändras notens uppställning till 

att endast omfatta intäkter för 2019, 2020 och 

2021. 

    

 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 709  907  800  906  
 

2537 Miljöskyddsavgift 10 977  11 210  11 000  10 818  
 

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 129  159  100  170  
 

varav 

  

    
 

 - Avgifter enligt avfallsförordningen 129  159  100  170  
      

 

Övriga intäkter som inte disponeras och inte har 

bestämt ekonomiskt mål 

  

  

 

    

  

 

 

2714 Sanktionsavgifter 2 318  1 441  1 000  1 657  
 

2714 Brott mot utlänningslagen 0  0  0  142  
 

2811 Övriga inkomster 11  26  0  6  
    

  

 

 

Summa avgifter redovisade mot inkomsttitel 14 145  13 742  12 900  13 699  
      

Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna. Noten är uppdelad på avgifter 

med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål.  

Inkomsttitel 2714 Brott mot utlänningslagen skiljer sig mot budget eftersom Länsstyrelsen inte tidigare haft den här avgiften. 

Inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter är svåra att beräkna då dessa avser beslut fattade av Arbetsmiljöverket. 

Not 9 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2021 2020 
    

 

01 05 001 005 Länsstyrelsen i Jönköpings län 2 102  2 068  
 

19 01 001 005 Regionala tillväxtåtgärder Länsstyrelsen i Jönköpings län 358  6  
 

01 06 001 017 Allmänna val och dem- del till LJONK 0  400  
 

13 01 001 004 Flyktingguider och familjekontakter 51 000  66 000  
 

13 01 002 011 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan 39 763  69 997  
 

13 01 001 001 Insatser för asylsökande med flera 91 287  67 386  
 

Summa 184 510  205 858  
    

Största förändringen beror på att Länsstyrelsen har för 2021 fått minskat anslag med 30 000 tkr jämfört mot 2020 inom 

utgiftsområde 13 jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, beredskap, mottagningskapacitet och samverkan. 
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Not 10 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2021 2020 
    

 

Från myndighet 

  

 

Riksantikvarieämbetet 10 308  9 179  
 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 0  117  
 

Länsstyrelsen i Örebro län 4 910  1 228  
 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 421  451  
 

Socialstyrelsen 971  966  
 

Skogsstyrelsen 339  1 328  
 

Naturvårdsverket 31 622  28 950  
 

Havs- och vattenmyndigheten 27 255  22 439  
 

Summa 75 824  64 657  
    

Ökningen beror främst på dispositionsrättsmedel från Länsstyrelsen i Örebro och medel från Havs- och vattenmyndigheten för 

bidragsutbetalningar till andra län som arbetat i de länsstyrelsegemensamma förvaltningsprojekten 

Not 11 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2021 2020 
    

 

Landsting eller regioner 800  800  
 

Bygdemedel 56  110  
 

Älgvårdsfonden -95  27  
 

Kommuner -223  -14  
 

Privata sektorn -378  336  
 

Summa 159  1 259  
    

Minussaldo uppstår på grund av under året återförda medel avseende integrationsbidrag och älgvårsfonden. 
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Not 12 Avsättning till/upplösning av fonder med mera för 

transfereringsändamål 

2021 2020 

    

 

Ingående balans 2 720  2 617  
 

Årets förändring -268  102  
 

Utgående balans 2 452  2 719  
    

 

Uppdelat på 

  

 

Älgvårdsfonden 

  

 

Ingående balans 1 929  1 901  
 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -95  27  
 

Lämnade bidrag -228  0  
 

Utgående balans 1 605  1 928  
    

 

Bygdemedel 

  

 

Ingående balans 791  716  
 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 56  110  
 

Lämnade bidrag 0  -35  
 

Utgående balans 847  791  
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Not 13 Lämnade bidrag 2021 2020 
    

 

Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -159 093  -195 503  
 

Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -101 668  -76 169  
 

Summa Lämnade bidrag -260 762  -271 672  
    

 

inom verksamhetsområden 

  

 

Integrationsfrågor -181 449  -193 706  
 

Efterbehandling av förorenade områden -18 254  -24 609  
 

Kalkning av försurade vatten -14 652  -14 944  
 

Miljömål -13 645  -7 608  
 

Byggnadsvård -7 938  -6 663  
 

Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -7 532  -200  
 

Fiskevård och fritidsfiske -3 456  -1 934  
 

Dricksvattenförsörjning -2 901  -1 498  
 

Allmänt och övergripande inom regional tillväxt -2 102  -2 068  
 

Fornminnes- och kulturlandskapsvård -2 015  -2 090  
 

Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och 

kulturreservat) 

-1 678  -1 745  

 

Frågor inom mänskliga rättigheter -1 421  -1 366  
 

Jakt och viltvård -985  -333  
 

Energi- och klimatstrategiskt arbete -800  -900  
 

Miljöövervakning -401  -143  
 

Regional projektverksamhet -358  -6  
 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -355  -426  
 

Förvaltning och skötsel av skyddade områden -351  -60  
 

Prövning av vattenverksamhet -194  0  
 

Allmänt och övergripande inom fiske -163  0  
 

Allmänt och övergripande inom restaurering -112  0  
 

Allmänt och övergripande inom integration 0  -10 000  
 

Planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 0  -548  
 

Jämställdhetsfrågor 0  -476  
 

Restaurering eutrofa (näringsrika) sjöar 0  -250  
 

Friluftsmål 0  -65  
 

Deponering, administration och fördelning av medel, allmänna arvsfonden 

m.m. 

0  -35  

  

-260 762  -271 672  
    

Största förändringen beror på minskade anslag under utgiftsområde 13 jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, 

beredskap, mottagningskapacitet och samverkan. 
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Not 14 Årets kapitalförändring 2021 2020 
    

 

Verksamhetsutfall 

  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -133  32  
 

Avsl externa medel och ANL SCR -11  0  
 

Summa verksamhetsutfall -143  32  
    

 

Summa årets kapitalförändring -143  32  
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NOTER TILL BALANSRÄKNING 
 

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

  

 

Ingående anskaffningsvärde 4 216 4 216 
 

Utgående anskaffningsvärde 4 216 4 216 
    

 

Ingående avskrivningar -4 216 -4 216 
 

Utgående avskrivningar -4 216 -4 216 
 

Bokfört värde 0 0 
    

    

 

Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 
    

 

Not 16 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 

  

 

Ingående anskaffningsvärde 2 218 2 218 
 

Årets anskaffning 423 0 
 

Utgående anskaffningsvärde 2 641 2 218 
    

 

Ingående avskrivningar -1 869 -1 646 
 

Årets avskrivningar -161 -222 
 

Utgående avskrivningar -2 030 -1 869 
  

    
 

Bokfört värde 611 349 
    

 

Maskiner, inventarier, installationer mm. 

  

 

Ingående anskaffningsvärde 18 647 17 989 
 

Årets anskaffning 1 674 1 141 
 

Årets försäljning, utrangering -179 -483 
 

Utgående anskaffningsvärde 20 142 18 647 
    

 

Ingående avskrivningar -16 041 -15 171 
 

Årets avskrivningar -1 195 -1 353 
 

Årets försäljning, utrangering 179 483 
 

Utgående avskrivningar -17 057 -16 041 
  

    
 

Bokfört värde 3 085 2 606 
    

 

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 3 696 2 955 

    

Under år 2021 har arbetet med att renovera Länsstyrelsens lokaler påbörjats (423 tkr). Beräknas vara klart i slutet av år 2022. 

Under 2021 har även tre fordon köpts in (627 tkr). 
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Not 17 Kundfordringar 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Kundfordringar - utomstatliga 1 579 337 
 

Summa 1 579 337 
    

Ökningen av kundfodringar beror främst på att fakturering av klimatrådet (902 tkr) gjordes i december 2021 jämfört med april 

2020. 

Not 18 Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Diverse fordringar andra myndigheter 10 699 4 613 
 

Mervärdesskatt 3 756 2 583 
 

Summa 14 456 7 196 
    

Under december 2021 har Länsstyrelsen fakturerat mer än i december 2020. Största förändringen avser fakturering till Havs- 

och vattenmyndigheten (4 422 tkr) gällande ersättning av de Länsstyrelsegemensamma förvaltningsprojekten. 

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Uppbördsfordringar 656 728 
 

Övriga kortfristiga fordringar 16 8 
 

Summa 672 737 
    

Förändringen av uppbördsfordringar beror på att faktureringen av miljö- och täktavgifter utfördes tidigare under 2021 jämfört 

med 2020 och därmed har större del av fordringarna reglerats. 
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Not 20 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Förutbetalda kostnader 

  

 

Förutbetalda hyror 3 211 3 105 
 

Övriga förutbetalda kostnader 215 233 
 

Summa förutbetalda kostnader 3 426 3 338 
    

 

Upplupna bidragsintäkter 

  

 

Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 14 253 16 627 
 

varav 

  

 

Statens jordbruksverk 12 030 15 887 
 

Naturvårdsverket 1 166 213 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 397 -20 
 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 388 695 
 

Skogsstyrelsen 334 8 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 104 0 
 

Övriga myndigheter -167 -155 
    

 

Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller 

privatpersoner 

1 086 69 

  

    
 

Totala upplupna bidragsintäkter 15 339 16 696 

    
 

Övriga upplupna intäkter 1 540 2 309 
    

 

Summa periodavgränsningsposter 20 304 22 343 
    

Förändringen av upplupna bidragsintäkter kopplat från Statens jordbruksverk beror på att Länsstyrelsen under 2021 erhållit 

rekvirerade medel (5 908 tkr) jämfört med 2020.  

Ökningen av upplupna bidragsintäkter mot Naturvårsverket avser upparbetade kostnader där bidragsintäkterna inkommer i 

början av 2022. 

Ökningen av övriga upplupna intäkter beror på att utbetalningen av medel (925 tkr) avseende de länsstyrelsegemensamma 

förvaltningsprojekten från Länsstyrelsen i Västmanland har skett i olika perioder jämfört med år 2020. 
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Not 21 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Uppbörd 

  

 

Ingående balans 0 0 
 

Redovisat mot inkomsttitel (-) -13 699 -13 742 
 

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 13 061 13 742 
 

Fordringar/skulder avseende uppbörd -638 0 
    

 

Anslag i icke räntebärande flöde 

  

 

Redovisat mot anslag (+) 182 904 203 890 
 

Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 

räntebärande flöde (-) 

-182 904 -203 890 

 

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 
    

 

Anslag i räntebärande flöde 

  

 

Ingående balans -4 367 -1 596 
 

Redovisat mot anslag (+) 131 664 126 677 
 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -131 674 -129 448 
 

Återbetalning av anslagsmedel (+) 484 0 
 

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -3 894 -4 367 
    

 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

  

 

Ingående balans 0 0 
 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 0 
 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 0 0 
    

 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  

  

 

Ingående balans 5 604 33 000 
 

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 210 548 123 003 
 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -362 949 -340 546 
 

Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) 169 843 190 148 
 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 23 046 5 604 
  

    
 

Summa utgående balans avräkning med statsverket 18 514 1 237 
    

 

Not 22 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Räntekonto i Riksgälden 63 267 62 234 
    

Länsstyrelsen disponerar en räntekontokredit på 7 900 tkr i Riksgälden. 
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Not 23 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 1 304 406 
    

 

Not 24 Kassa och bank 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Räntekonto i Danske Bank 847 791 
 

Dagskassa 4 1 
 

Summa 851 792 
    

Räntekonto i Danske Bank avser särskilda bankmedel (bygdemedel). 

Not 25 Förändring av 

myndighetskapitalet 

          

 

  Stats-

kapital 

Balanserad 

kapital-

förändring, 

anslags-

finansierad 

verksamhet 

Balanserad 

kapital-

förändring, 

avgifts-

belagd 

verksamhet 

Kapitalförändring 

enligt 

resultaträkning 

Summa 

 

  

    

  
 

Utgående balans 2020 0 -1 200 32 232 
 

varav 

    

  
 

Avgiftsfinansierad verksamhet och 

resurssamverkan 

0 0 200 32 232 

 

Övriga periodiserade kostnader RTA 0 -1 0 0 -1 
 

  

    

  
 

Ingående balans 2021 0 -1 200 32 232 
 

  

    

  
 

Föregående års kapitalförändring 0 0 32 -32 0 
 

  

    

  
 

Årets förändring 

    

  
 

varav 

    

  
 

Ej lånefinansierad anläggningstillgång 227 0 0 0 227 
 

Årets avskr, ej lånefinansierad 

anläggningstillgång 

0 0 0 -11 -11 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet och 

resurssamverkan 

0 0 0 -133 -133 

 

  

    

  
 

Summa årets förändring 227 0 0 -143 83 
 

  

    

  
 

Utgående balans 2021 227 -1 233 -143 315 
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Not 26   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Ingående avsättningar 739 1 489 
  

Årets pensionskostnader 164 -212 
  

Årets pensionsutbetalningar -425 -538 
  

Utgående avsättning 479 739 
     

Under 2021 har fem personer med delpension avslutat sin tjänst och två personer beviljats delpension 

Not 27   Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Lokalt omställningsarbete 

  

  

Årets förändring 363 323 
  

Utgående balans 2 668 2 305 
     

  

Omstruktureringsåtgärder 

  

  

Årets förändring 0 0 
  

Utgående balans 0 0 
   

    
  

Summa övriga avsättningar 2 668 2 305 

     

Av avsättning för lokalt omställningsarbete bedöms 500 tkr användas under det närmaste räkenskapsåret. 

Not 28   Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Ingående balans 2 955 3 389 
  

Under året upptagna lån 1 871 1 141 
  

Årets amorteringar -1 346 -1 576 
  

Utgående balans 3 480 2 955 
     

  

Beviljad låneram 5 500 6 500 
     

 

Not 29   Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

 Beviljad kreditram 7 900 7 900 
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Not  30   Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 2 489 5 633 
  

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 3 224 2 976 
  

Mervärdesskatt 314 50 
  

Summa 6 027 8 659 
     

Största förändringen beror på att Länsstyrelsen i Västra Götaland fakturerar halvårsvis istället för månadsvis gällande IT-tjänster 

och IT-arbetsplatser (1 278 tkr). 

Not 31   Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Leverantörsskulder 9 623 2 724 
     

Ökningen beror på ändrade betalningsrutiner år 2020 i form av tidigarelagda betalningsdatum på grund av pandemin. 

Rutinen togs bort under 2021. 

Not 32   Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Personalens källskatt 2 854 2 644 
  

Övriga kortfristiga skulder 0 5 
  

Summa 2 854 2 649 
     

 

Not 33   Depositioner 2021-12-31 2020-12-31 
     

  

Depositioner 1 304 406 
     

Ökningen beror på att det under 2021 inkommit mer deponerade medel än utbetalda jämfört mot 2020. Inbetalt belopp 

under 2021 uppgår till 3 483 tkr jämfört med 1 023 tkr, medan utbetalt belopp uppgår till 2 699 tkr 2021 jämfört med 737 tkr 

2020. 

Utbetalning sker endast på begäran av den som deponerat, vilket innebär att Länsstyrelsen inte kan styra över när 

återbetalning sker. När utbetalning sker är svårt att bedöma varvid Länsstyrelsen väljer att inte ange någon del av posten 

som kommer regleras efter mer än 12 månader.  
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Not 34 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31 
    

 

Upplupna kostnader 

  

 

Upplupna löner, arvoden inkl social avg 341 1 301 
 

Upplupna semesterlöner inkl social avg 13 825 13 042 
 

Övriga upplupna kostnader 979 2 605 
 

Summa upplupna kostnader 15 145 16 948 
    

 

Oförbrukade bidrag från annan myndighet 75 366 54 598 
 

varav 

  

 

Naturvårdsverket 35 551 20 406 
 

Havs- och vattenmyndigheten 15 299 16 411 
 

Länsstyrelsen i Örebro län 13 642 10 001 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 707 1 185 
 

Post- och telestyrelsen 1 787 1 577 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län 1 284 1 015 
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 225 1 059 
 

Länsstyrelsen i Kalmar län 1 005 533 
 

Övriga myndigheter 2 864 2 410 
    

 

Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas: 

  

 

 - Inom tre månader 22 056 5 683 
 

 - mer än tre månader till ett år 25 895 19 110 
 

 - mer än ett år till tre år 10 263 29 466 
 

 - mer än tre år 17 152 339 
    

 

Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 4 931 3 304 
    

 

Summa oförbrukade bidrag 80 297 57 902 
    

 

Summa periodavgränsningsposter 95 442 74 850 

Ökningen av oförbrukade bidrag från Naturvårdsverket beror på ökade bidragsintäkter. Förändringen beror också till viss del 

på pandemi och rekrytering.  

Ökningen av oförbrukade bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län beror dels av på inkommet bidrag (2 472 tkr) i december 

avseende pandimiarbete.  

Förändringen av oförbrukade bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser intäkter av bidrag som 

inbetalades i december och som avser medel som enlig överenskommelse får användas under 2022.                      
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NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNING 
 

 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 35 01 05 001 005 Länsstyrelsen 

i Jönköpins län 

Anslagskredit 3 951 0 
 

Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 3 950 3 894 
 

Kredit på räntekonto 7 900 0 
 

Låneram för anläggningstillgångar 5 500 3 480 
  

    
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 2 102 122 kronor 

finansiera förvaltningskostnader hos Region Jönköping. 

Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

2 102 2 102 

 

 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 36 01 06 001 017  

Allmänna val och 

demokrati 

Anslagskredit 0 0 
 

Anslagsbehållning som disponeras Inget   
 

Anslagsposten får användas av Länsstyrelsen i 

Jönköpings län som samlat ska redovisa aktiviteter på 

demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört 

under 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus på 

insatser som genomförs i respektive län med anledning 

av regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även genomföra en 

analys av de utmaningar på demokratiområdet som 

kartlades under 2020 samt om möjligt utveckla de 

förslag till insatser som redovisades efter uppdrag i 

regleringsbrevet för 2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

ska i uppdragets genomförande samverka med 

Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget 

ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) 

senast den 15 mars 2022. 

    

Av de 500 tkr har 396 tkr använts under 2021 för att kunna genomföra uppdraget. Därav ett utgående överföringsbelopp om 

104 tkr. 

 

 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 37 13 01 001 001 

Etableringsåtgärder - 

Insatser för asylsökande 

med flera 

Anslagskredit 0 0  
 

Anslagsbehållning som disponeras Inget   
 

Anslagsposten avser ersättning enligt förordning 

(2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för 

asylsökande med flera  
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 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 38 13 01 001 004 

Etableringsåtgärder -  

Flyktingguider och 

familjekontakter 

Anslagskredit 0 0  
 

Anslagsbehållning som disponeras Inget   
 

Avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) 

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

    

 

  Av anslagsposten beräknas 40 000 000 kronor 

användas för insatser som särskilt riktar sig till eller 

underlättar deltagandet för föräldralediga och andra 

personer med små barn. Insatser som stödjer 

språkinlärningen bör prioriteras, men medlen får även 

användas till insatser som syftar till att öka deltagandet 

i denna målgrupp.  

40 000 44 577 

 

 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 39 13 01 002 011 

Kommunersättningar vid 

flyktingmottagande - 

Beredskap, mottagnings-

kapacitet och samverkan 

Anslagskredit 0 0  
 

Anslagsbehållning som disponeras inget   
 

Avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) 

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

    

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska, efter att övriga 

länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig, besluta om hur 

stor del av anslagsposten som ska fördelas för 

disposition av respektive länsstyrelse.  

    

 

 Anslag/Benämning Villkor Belopp Utfall 

NOT 40 19 01 001 005 Regionala 

tillväxtåtgärder, 

Länsstyrelsen i Jönköpings 

län 

Anslagskredit 56 0 
 

Anslagsbehållning som disponeras inget   
 

Anslagsposterna 1–21 disponeras av respektive 

länsstyrelse för ändamålen 3 och 4 nedan. Beslut 

beträffande ändamålet 3 ska avse utbetalningar med 

anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och 

tidigare år. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas 

mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande. 

Medlen ska användas i enlighet med nationella 

förordningar och respektive strukturfondsprogram. 

Ändamål: 

1. Regionala företagsstöd 

2. Stöd till kommersiell service 

3. Projektverksamhet 

4. Uppföljning och utvärdering 

Avseende ändamålet 4 får högst de nedan angivna 

beloppen användas för uppföljning och utvärdering 

av insatser som finansieras av respektive anslagspost, 

samt vid behov även för att säkerställa 

uppföljningssystem m.m. avseende de 

bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som finns 

för anslaget. 

Anslagsposterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 

kronor 

100 100  

 

Beställningsbemyndigande 850 530 

Utestående åtagande 2021 är 530 tkr, dvs 62% av tilldelat beställningsbemyndigande.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län får inte längre fatta några nya beslut och har därmed inte kunnat uppnå tilldelad 

bemyndiganderam. 
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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 samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

Namn Ersättning kronor Andra uppdrag 
   

Landshövding 

  

Jonsson, Helena 1 549 013   
   

Länsråd 

  

Löwenadler Davidsson, Johan 1 108 266   
   

Insynsråd 

  

Göhlin, Göran 7 600 Styrelsemedlem i 

-Göhlins i Gnosjö AB 

-Göhlins Fastigheter AB 

-Göhlins AB 

-Steel by Göhlin AB 

-Business Gnosjöregion AB 

Friberg, Anders 7 650   

Ödebrink, Carina 5 700 Ledamot i Kriminalvårdens insynsråd 

Ledamot i Rättmedicinalverkets insynsråd 

Berg, Helene 5 700 Styrelseledamot i Swedish Welcome AB 

Ankarberg, Anncharlotte 5 700 Ledamot i IVO insynsråd 

Marell, Agneta 5 700 Ordförande i styrelse för 

-Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB 

-Hälsohögskolan i Jönköping AB 

-Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB 

-Högskoleservice i Jönköping Aktiebolag 

-Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag 

-Jönköping University Enterprise AB 

Ordförande VK Media AB 

Ledamot i Olofsfors AB 

Boklund, Frida 7 600 Styrelseledamot i VEM AB 

 

  



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN ÅRSREDOVISNING 2021 

 

150 

Landshövdingens underskrift  

av årsredovisningen 
 

Årsredovisningen är beslutad den 18 februari 2022. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Jönköping den 18 februari 2022 

 

 

Helena Jonsson 

Landshövding 
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Bilagor 

Bilaga A. Paragrafer i Förordning (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion, som redovisas i årsredovisningen 

 

Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 

2§ p1 Verka för att nationella mål får genomslag Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets utveckling och 

Agenda 2030 

2§ p2 Arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen 

och statliga insatser 

Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets utveckling och 

Agenda 2030 

2§ p3 Följa tillståndet i länet Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets utveckling och 

Agenda 2030 

2§ p4 Främja samverkan Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets utveckling och 

Agenda 2030 

2§ p5 Ansvara för angivna tillsynsuppgifter Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets utveckling och 

Agenda 2030 

3§ p1 De allmänna valen Övrig förvaltnings och trafikföreskrifter 

3§ p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt 

ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 

3§ p3 Regional tillväxt Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

3§ p4 Infrastrukturplanering Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende Hållbar samhällsplanering och boende 

3§ p6 Energi och klimat Energi och klimat 

3§ p7 Kulturmiljö Kulturmiljö 

3§ p8 Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd 

beredskap 

Samhällsskydd och beredskap 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård och miljöskydd 

3§ p10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 

3§ p11 Fiske Areella näringar 

3§ p12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

3§ p13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

3§ p14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

4§ p1 Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7§ 

ärvdabalken 

Areella näringar 

4§ p2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

4§ p3 I utpekade län göra de utredningar om det allmänna 

fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål 

enligt 22 kap. miljöbalken 

Areella näringar 

4§ p4 I utpekade län vara förvaltande och attesterande myndighet för 

vissa program inom EU:s strukturfonder 

Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

4§ p5  

 

I utpekade län vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) 

om kontroller och inspektioner på plats enligt… 

Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

4§ p6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt … Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 
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5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, analysera 

konsekvenserna och ta särskild hänsyn till barns bästa 

Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p4 Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, analysera och 

beakta dem, särskilt skyddet mot diskriminering 

Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl a regional tillväxt, 

samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak 

Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Integrering av sektorsövergripande 

områden 

5§ p8 Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett 

förändrat klimat 

Energi och klimat 

5§ p9 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Hållbar samhällsplanering och boende 

6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid 

behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 

Naturvård och miljöskydd 

7§ Geografiskt områdesansvar enligt förordningen (2015:1052) Samhällsskydd och beredskap 

18§ Viltförvaltningsdelegation enligt förordning (2009:1474) Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 
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Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 

årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som 
framgår i länsstyrelsernas regleringsbrev 2021. 

Uppdrag i regleringsbrev 

2021 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

1A1 Främja arbetet med 

Agenda 2030 

1 Mål och 

återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  

Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets 

utveckling och Agenda 2030 

Alla län 

1A2 Regionalt 

livsmedelsstrategiarbete 

1 Mål och 

återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  

Areella näringar Alla län 

1A3 Målsättningar för hantering 

av EU-stöd 

1 Mål och 

återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  

Areella näringar Alla län 

1A4 Handlingsplan för grön 

infrastruktur 

1 Mål och 

återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A5 Nationella målen för 

kulturmiljöarbetet 

1 Mål och 

återrapporteringskrav /  

A. Nationella mål  

Kulturmiljö Alla län 

1A6 Förorenade områden Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A7 Cirkulär ekonomi Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla Län 

1A8 Bevarandeplaner Natura 

2000-områden 

Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Berörda län 

1A9 Nationella planen för 

moderna miljövillkor 

Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1A10 EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik 

Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Areella näringar Alla län 

1A11 Landsbygdsprogrammet 

samt Havs- och 

fiskeriprogrammet 

Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Areella näringar Alla län 

1A12 Mänskliga rättigheter och 

icke-diskriminering 

Mål och återrapporteringskrav 

/ A. Nationella mål 

Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 

Alla län 

1B1 Civilt försvar och 

beredskapsplanering 

Mål och återrapporteringskrav 

/ B. Sektorsövergripande och 

samordnande 

Samhällsskydd och beredskap Alla län 

1B2 IT- incidenter Mål och återrapporteringskrav 

/ B. Sektorsövergripande och 

samordnande 

Samhällsskydd och beredskap Västra 

Götaland 

1B3 Invasiva främmande arter Mål och återrapporteringskrav 

/ B. Sektorsövergripande och 

samordnande 

Naturvård och miljöskydd Alla län 

1B4 Naturvård, artbevarande 

m.m. 

Mål och återrapporteringskrav 

/ B. Sektorsövergripande och 

samordnande 

Övrig förvaltning och 

trafikföreskrifter/ 

Naturvård, artbevarande m.m. 

Alla län 

1C1 Regionalt tillväxtarbetet 

och samverkan med 

regionerna 

Mål och återrapporteringskrav 

/ C. Främjande av länets 

utveckling 

Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

Alla län 

1C2 Mål i regionala 

utvecklingsstrategin 

Mål och återrapporteringskrav 

/ C. Främjande av länets 

utveckling 

Regional tillväxt och 

infrastrukturplanering 

Alla län 

1C3 Förenkla för företag Mål och återrapporteringskrav 

/ C. Främjande av länets 

utveckling 

Integrering av 

sektorsövergripande områden 

Alla län 
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1C4 Omarrondering i Dalarnas 

län 

Mål och återrapporteringskrav 

/ C. Främjande av länets 

utveckling 

Areella näringar Dalarna 

1C5 Förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och 

förtryck m.m. 

Mål och återrapporteringskrav 

/ C. Främjande av länets 

utveckling 

Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 

Östergötland 

1D1 Kontrollplan för 

livsmedelskedjan 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 

Alla 

1D2 Kontroll av livsmedel och 

foder i primärproduktionen 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor 

Alla 

1D3 Markärenden ovanför 

odlingsgränsen 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Areella näringar Jämtland, 

Västerbotten 

och 

Norrbotten 

1D4 En hållbar rennäring och en 

gynnsambevarandestatus för 

stora rovdjur 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Naturvård och miljöskydd Dalarna, 

Västernorrland, 

Jämtland, 

Västerbotten 

och 

Norrbotten 

1D5 Hållbar rennäring Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Areella näringar Berörda län 

1D6 Ersättning för skada på fisk 

och fiskeredskap 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Areella näringar Alla län 

1D7 ersättning för skada av vilt 

på annat än renar, fisk och 

fiskeredskap 

Mål och återrapporteringskrav 

/ D. Tillsyn 

Övrig förvaltning och 

trafikföreskrifter 

Alla län 

1E1 Struktur för återrapportering 

enligt 2 § förordningen med 

länsstyrelseinstruktion 

Mål och återrapporteringskrav 

/ E. Övrigt 

Övergripande om nationella mål, 

samverkan, tillsyn, länets 

utveckling och Agenda 2030 

Alla län 

2.1 ÅR i enhetlig struktur, 

redovisning av statistik enligt 

VÄS m.m. 

Organisationsstyrning Året i siffror Alla län 

3B5 Samverkansråd vid Statens 

kulturråd 

Uppdrag / B. Samordnande 

och sektorsövergripande 

Kulturmiljö Halland 

3B22 Anvisningsmodell för 

ensamkommande barn och 

anvisning av nyanlända 

Uppdrag / B. Samordnande 

och sektorsövergripande 

Folkhälsa, jämställdhet, 

integration mm. 

Alla län 

3E1 Systematisk användning 

och analys av data och statistik 

Uppdrag / E. Övriga uppdrag Övrig redovisning Södermanland 

3E4 Kompetensinsats riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete 

Uppdrag / E. Övriga uppdrag Samhällsskydd och beredskap Alla län 
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Bilaga C. Övriga uppdrag, förordningar med  

mera som redovisas i årsredovisningen 
Bilagan innehåller regeringsuppdrag och hänvisningar till paragrafer i förordningar i vilka det 
uttryckligen framgår att återrapportering/redovisning ska ske i årsredovisningen. 

Uppdrag/Förordning Område Avsnitt i årsredovisning 

2 kap. 4 § förordning (2000:605) 

om årsredovisning och 

budgetunderlag  

Förhållanden av väsentlig betydelse för 

regeringens uppföljning och prövning av 

verksamheten  

Övrig redovisning 

3 kap. 2 § förordning (2000:605) 

om årsredovisning och 

budgetunderlag 

Avgiftsfinansierad verksamhet Övrig redovisning 

3 kap. 3§ förordning (2000:605) 

om årsredovisning och 

budgetunderlag  

Kompetensförsörjning Arbetsmiljö och medarbetare 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) 

om årsredovisning och 

budgetunderlag 

Skattepliktig ersättning till ledamöter i 

styrelse, råd utsett av regeringen och 

myndighetens ledande 

befattningshavare 

Finansiell redovisning 

7 kap. 3 § förordning (2000:605) 

om årsredovisning och 

budgetunderlag 

Frånvaro på grund av sjukdom Arbetsmiljö och medarbetare 

Uppdrag att bistå Rådet för 

hållbara städer i dess arbete 

(M2017/03235/Mm), 2017-12-18 

Utveckling av hållbara städer Hållbar samhällsplanering och boende  
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Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som  

redovisas i särskild ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2021 som redovisas i 
särskild ordning.  

Uppdrag i  

regleringsbrev 2021 

Område Rapporterings-

datum 

Rapporterat till 

2.2 Underlag till tabeller i 

årsredovisningen 

Organisationsstyrning 2022-02-22 Lst Örebro 

2.3 Redovisa antalet 

årsarbetskrafter 

Organisationsstyrning 2021-03-15 Miljödepartementet 

3A1 Minskat och förenklat 

uppgiftslämnande 

3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2022-02-25 Näringsdepartementet 

3A2 Naturnära jobb 3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2022-02-15 Näringsdepartementet 

3A3 Energi- och klimatpolitiska 

målen 

3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2022-02-25 Lst Dalarna redovisar till 

Miljödepartementet (kopia till 

Infrastrukturdepartementet) 

3A5 Stöd till kommunernas 

kontinuitetsplanering 

3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2021-04-15 

2021-09-30 

2022-02-28 

2023-02-22 

Dricksvatten Lst Jönköping redovisar till 

Näringsdepartementet 

Avloppsrening Lst Västernorrland 

redovisar till Miljödepartementet 

3A6 Resultat och effekter av 

arbetet med att skydda 

dricksvatten 

3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2022-03-01 Lst Kalmar redovisar till 

Miljödepartementet (kopia till 

Näringsdepartementet) 

3A7 Kostnader för hantering av 

EU-stöden 

3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2021-02-01 Näringsdepartementet 

3A8 Föregående års fisketillsyn 3 Uppdrag / A. 

Nationella mål 

2022-02-01 Havs- och vattenmyndigheten (kopia till 

Näringsdepartementet) 

3B1 Aktiviteter på 

demokratiområdet 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-03-15 Lst Jönköping redovisar till 

Kulturdepartementet 

3B2 Inriktningsmål för 

överklagade kommunala beslut 

om lov 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Boverket (kopia till Finansdepartementet) 

3B3 Stödja kommunerna i deras 

arbete med att motverka 

vräkningar 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-06-15 Boverket i enlighet med förordningen 

(2011:1160) om regionala 

bostadsmarknadsanalyser och 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

3B4 Planeringsunderlag för 

kulturmiljöer inom 

havsplanering 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2023-01-31 Lst Västra Götaland redovisar till Havs- 

och vattenmyndigheten (kopia till 

Miljödepartementet) 

3B6 Civilt försvar och 

krisberedskap 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-10-31 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (kopia till 

Justitiedepartementet) 

3B7 Restaurering och 

anläggning av våtmarker 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-15 

 

Lst Gotland redovisar till 

Miljödepartementet 

3B8 Regionala arbetet med 

friluftspolitiken 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 

Miljödepartementet) 

3B9 Åtgärder för havs- och 

vattenmiljö 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-15 Lst Västernorrland redovisar till Havs- och 

vattenmyndigheten (kopia till 

Miljödepartementet) 

3B10 Naturvård m.m. 3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten (kopia till 

Miljödepartementet) 
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3B11 Förutsättningar för vilda 

pollinatörer i landskapet 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 

Miljödepartementet) 

3B12 Skydd av tätortsnära natur 3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2025-09-30 Lst Stockholm, Skåne och Västra 

Götaland redovisar till 

Miljödepartementet 

3B13 Förslag på Natura 2000-

områden för gråsäl 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-09-30 Havs- och vattenmyndigheten 

3B14 Minska spridning av 

granbarkborrar från skyddade 

områden 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-12-01 Lst Kronoberg redovisar till 

Näringsdepartementet 

3B15 Statlig närvaro och service 

i länet 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

- Lst Örebro redovisar till 

Finansdepartementet 

3B16 Funktionshinderpolitiska 

strategier och planer 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-12-14 

2022-12-13 

2024-03-01 

Socialdepartementet 

3B17 Tillämpningen av barns 

rättigheter 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-03-01 

2022-03-01 

2023-03-31 

Lst Dalarna redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B18 Tillämpning av lagen 

(2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-11-12 Lst Stockholm och Sametinget (kopia till 

Kulturdepartementet) 

3B19 Verka för 

minoritetspolitikens fastställda 

mål 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-04-06 Lst Stockholm redovisar till 

Kulturdepartementet 

3B20 Utveckla 

utbildningsmaterialet inom 

samhällsorienteringen 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2021-06-30 Lst Västra Götaland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B21 Lägesbilder om 

mottagandet av nyanlända och 

asylsökande 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B23 Kommuners beredskap 

och mottagningskapacitet för 

mottagandet av vissa 

nyanlända invandrare 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B24 Kommuners beredskap 

och mottagningskapacitet för 

ensamkommande barn och 

unga 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B25 Insatser för asylsökande 

med flera 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B26 Redogöra för vilka insatser 

som ersättning lämnats enligt 37 

och 37 a §§ 

3 Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B27 Redovisning om 

samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare 

Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B28 Redovisning om portalen 

informationsverige.se 

Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Västra Götaland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3B29 goda exempel på 

uppsökande och motiverande 

arbete för att nå utrikes födda 

kvinnor  

Uppdrag / B. 

Samordnande och 

sektorsövergripande 

2022-02-25 Lst Värmland redovisar till 

Arbetsmarknadsdepartementet 

3C1 redovisa den svenska 

beslutade och utbetalda 

medfinansieringen av 

territoriella program  

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2021-03-31 Lst Jämtland, Norrbotten och 

Västerbotten redovisar till 

Näringsdepartementet 
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3C2 redovisa beslutade och 

utbetalade EU-medel för 

territoriella program 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2021-03-31 Lst Jämtland, Norrbotten och 

Västerbotten redovisar till 

Näringsdepartementet 

3C3 Lämna utgiftsprognoser 

m.m. 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

- Tillväxtverket 

3C4 Bredbandsutbyggnad Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2022-01-31 Post- och telestyrelsen (kopia till 

Infrastrukturdepartementet) 

3C5 Grundläggande 

betaltjänster 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2021-12-01 Lst Dalarna redovisar till 

Infrastrukturdepartementet 

3C6 Plan för det fortsatta arbetet 

med omarrondering av mark 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2021-04-01 Lst Dalarna redovisar till 

Näringsdepartementet 

3C7 Länssstrategier för 

jämställdhetsintegrering 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2022-02-22 Arbetsmarknadsdepartementet 

3C8 förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor m.m. 

Uppdrag / C. 

Främjande av länets 

utveckling 

2022-03-11 Arbetsmarknadsdepartementet 

3D1 Byggnadsnämndernas 

tillsynsarbete 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-01-31 Boverket (kopia till Finansdepartementet) 

3D2 Tillsynsutveckling enligt 

miljöbalken 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-02-15 Naturvårdsverket 

 

3D3 Förberedelse för 

uppgiftslämnande till 

Naturvårdsverket 

Uppdrag / D. Tillsyn 2021-11-30 

 

Lst Skåne redovisar till 

Miljödepartementet 

 

3D4 Prövning enligt miljöbalken Uppdrag / D. Tillsyn 2022-03-31 Lst Västernorrland redovisar till 

Miljödepartementet 

 

3D5 Beslut om upphävande av 

och dispens från strandskyddet 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-02-15 Naturvårdsverket (kopia till 

Miljödepartementet) 

 

3D6 Effektiv och rättssäker tillsyn Uppdrag / D. Tillsyn 2021-10-01 Lst Västernorrland redovisar till 

Finansdepartementet 

 

3D7 Effektivisera 

prövningsverksamheten 

Uppdrag / D. Tillsyn 2022-10-03 Lst Blekinge redovisar till 

Finansdepartementet 

3E2 Indelning av hur 

länsstyrelserna ska redovisa 

avgiftsbelagd verksamhet 

Uppdrag / E. Övriga 

uppdrag 

2021-09-30 Lst Örebro redovisar till 

Finansdepartementet 

3E3 Redovisa prognoser Uppdrag / E. Övriga 

uppdrag 

2021-02-05 

2021-04-29 

2021-06-30 

2021-10-25 

Hermes 

 

  



 

 

 


	Årsredovisning 2021
	Landshövdingen har ordet
	Pandemin
	Krisberedskap
	Demokratin 100 år
	Friluftslivets år
	Lokaler och arbetssätt
	Kungaparet besökte länet
	Slutligen

	Om årsredovisningen
	Årsredovisningens kapitelindelning
	Om resultatredovisningen
	Förklaring av begrepp
	Grunder för bedömningar


	Om Länsstyrelsen
	Om våra uppgifter, uppdrag och mål
	Strategisk styrning och planering
	Miljöledning
	Informationssäkerhet

	Organisation
	Länsstyrelsegemensamma stödverksamheter
	Länsstyrelsernas  gemensamma IT-avdelning
	Samordnad löneservice
	Telefonistorganisation
	Ekonomiadministration
	Dataskydd och informationssäkerhet
	Gemensamma kansliet
	Förvaltnings- och utvecklingsportfölj


	Resultatredovisning
	Myndighetsövergripande redovisning
	Verksamhetsöversikt
	Övergripande om nationella mål, samverkan, tillsyn,  länets utveckling och Agenda 2030
	Nationella mål
	Samordna samhällsintressen  och främja samverkan
	Främja länets utveckling och  följa tillståndet i länet
	Pandemins effekter
	Lång väg kvar för att nå miljömålen
	Delaktighet för social hållbarhet
	Förutsättningarna för levande landsbygd
	Vilt påverkar landsbygdsföretag

	Tillsyn
	Tillsyn enligt covid-19-lagen
	Stärkt och likvärdig tillsyn  inom miljöbalksområdet
	Tillsynen utvecklas inom flera områden
	Tillsynsvägledning förorenade områden

	Agenda 2030
	Länsstyrelsernas gemensamma  arbete med Agenda 2030
	Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030


	Integrering av sektorsövergripande områden
	Helhetsgrepp om social hållbarhet
	Jämställdhet och könsuppdelad statistik
	Länsstyrelsernas gemensamma arbete med könsuppdelad statistik
	Jämställdhetsintegrering

	Barnrätt
	Mänskliga rättigheter och folkhälsa
	Mänskliga rättigheter
	Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
	Folkhälsa

	Förenkla för företag
	Service och bemötande
	Digitala förenklingar
	Informationsinsatser för att  underlätta för företag
	Samordnade kontroller


	Arbetsmiljö och medarbetare
	Systematiskt arbetsmiljöarbete
	Kompetensförsörjning
	Kompetensförsörjning
	Sjukfrånvaro


	Redovisning av verksamhetsområden
	Övrig förvaltning och trafikföreskrifter
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Prestationer och effekter
	Övrig förvaltning
	Tillsyn enligt covid-19-lagen
	Viltförvaltning
	Trafikföreskrifter
	Påverkan på verksamheten  med anledning av covid-19

	Resultatbedömning
	Övrig förvaltning och trafikföreskrifter
	Pandemitillsyn
	Viltförvaltning


	Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Länsstyrelsernas arbete med livsmedels- och foderkontroll (RB-uppdrag 1D2)
	Prestationer och effekter
	Livsmedels- och foderkontroll samt övrig livsmedelskontroll
	Djurskydd
	Djurhälsa och smittskydd
	Djurhälsopersonal och läkemedelsfrågor
	Animaliska biprodukter
	Tillsyn av hund och katt
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Regional tillväxt och infrastrukturplanering
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Prestationer och effekter
	Samordning och förutsättningar för samverkan
	Service och betaltjänster
	Ekonomiskt omsättningsstöd
	Finansiering via 1.1 anslaget
	Länets bredbandsutbyggnad
	Infrastruktur
	Fysisk planering
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Hållbar samhällsplanering och boende
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Länsstyrelsernas arbete med att bistå Rådet för hållbara städer (M2017/03235/Mm)
	Prestationer och effekter
	God dialog internt och externt bidrar till en rättssäker planprocess
	Projekt om social hållbarhet i fysisk planering i syfte att stötta kommunerna
	Utveckling mot en digital samhällsbyggnadsprocess
	Tillsynsvägledningen tillgodoser ett stort behov i länets kommuner
	Bostadsförsörjning
	Intensivt år i arbetet med  energi- och bostadsstöd
	Utfasning av stöd för solceller,  lagring och radon
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Energi och klimat
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Regionala uppgifter, uppdrag och mål

	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Länsstyrelsernas gemensamma arbete med energi och klimat (LEKS)
	Prestationer och effekter
	Klimat- och energistrategin genomförs genom klimatrådet
	Ökat antal ansökningar till Klimatklivet
	Energihushållning som del av miljötillsyn
	Projekt för att minska utsläppen  från transporter
	Rådgivning till lantbruket  skapar större intresse
	Restaurering av våtmarker för  minskade utsläpp av växthusgaser
	Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län ökar kunskapen och stärker samverkan
	Påverkan på verksamheten  med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Kulturmiljö
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Brister och daterad information i Fornreg innebär risk för skador och osäkerhet
	Begränsade förutsättningarna att peka  ut nya byggnadminnen
	Anspråken av riksintresse för kulturmiljö är under revidering
	Prestationer och effekter
	Samverkan och vägledning om kulturmiljöaspekter ger effekt
	Fokus på inkommande ärenden  och eftersatt tillsyn
	Bevarade kulturmiljövärden och stärkt besöksnäring
	Samverkan ger bredare genomslag
	Stärka engagemanget i forn- och landskapsvården
	Trenden för tillväxten av skyddade miljöer är fortsatt långsam
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Samhällsskydd och beredskap
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Länsstyrelsernas gemensamma  arbete med riskbaserat informationssäkerhetsarbete
	Länsstyrelsernas organisation och system för säkerhets- och signalskydd
	Prestationer och effekter
	Länsstyrelsens arbete med covid-19
	Myndighetens interna säkerhetsarbete
	Kungaparet besökte Jönköpings län
	Geografiskt områdesansvar
	Frivillighet i länet
	Högsta civila  totalförsvarsmyndighet i länet
	Dricksvattenförsörjning  under höjd beredskap
	Ansvar för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning
	Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
	Bevakning av riskhänsyn i samhällsplaneringen
	Framförhållning för att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Naturvård och miljöskydd
	Verksamhetens uppgifter, uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Länsstyrelsernas gemensamma arbete med miljömålen (RUS)
	Prestationer och effekter
	Fortsatt utveckling och samverkan i miljömålsarbetet
	Miljöövervakning beskriver naturtillståndet i en föränderlig tid
	Insatser för Cirkulär ekonomi tar fart
	Länsstyrelsen bidrar aktivt till att  utveckla och förvalta länsstyrelsernas gemensamma IT-stöd
	Fler värdefulla skogsområden skyddade
	Skötsel och restaurering i skyddade områden stärker den biologiska mångfalden i våtmarker samt skogs- och odlingslandskapet
	Åtgärder skyddar reservatsgranskogar mot granbarkborreangrepp utifrån
	Uppföljning av biologisk  mångfald i skyddade områden  och på biogeografisk nivå
	Grön infrastruktur, paraply  för biologisk mångfald
	Lokala naturvårdsprojekt fler än någonsin tidigare
	Fortsatt stort intresse för friluftsliv
	Naturnära jobb gör skillnad för natur och friluftsliv
	Gemensam rådgivning förbättrar förutsättningarna för hotade arter
	Demonstrationsområden visar pollinatörernas värde
	Invasiva främmande arter – ett arbete under uppbyggnad som väcker intresse
	Dialog nyckeln för en förtroendeskapande vilt- och rovdjursförvaltning
	Vattenförvaltning
	Kalkning av sjöar och vattendrag  följer ny åtgärdsplan
	Stort intresse för insatser  mot övergödning
	Gemensamt projekt för NAP och restaurering av vattendrag
	Vattenverksamhet med fokus på handläggningstider, vattenuttag och NAP
	Översyn av bevarandeplaner för Natura 2000-områden påbörjad
	Dammsäkerhetstillsyn med fokus på avvikelser och åtgärdsbehov
	Översyn av flera vattenskyddsområden
	Dricksvattenförsörjning stärks av ny regional vattenförsörjningsplan
	Tillsyn av avloppsreningsverk  fortsatt i fokus
	Fokus på energihushållning vid miljöskyddstillsyn
	Användning av farliga kemikalier
	Ingen egeninitierad naturtillsyn  bedrevs under 2021
	Huvudsaklig inriktning för tillsyns  och tillsynsvägledningsarbetet med förorenade områden
	Inriktning för bidragsarbetet samt åtgärder för att minska oförbrukade bidrag
	Ökat fokus på undersökning av PFAS i utredningar
	Miljöprövningsprocessen kartläggs för effektivare handläggning
	Lyckad TVL-satsning inom  förorenade områden
	Strandskydd och energi prioriterat i tillsynsvägledningen
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Areella näringar
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Resultatindikatorer
	Prestationer och effekter
	En sammanhållen landsbygdspolitik
	Jordbruksstöd
	Återkrav av jordbruksstöd
	Fältarbete
	Landsbygdsstöden
	Effektivisering och förenkling för företag och myndigheter samt en minskning av de administrativa utgifterna och andel fel i stödhanteringen (1A3)
	Kompetensutveckling av länets landsbygdsföretagare
	Regional livsmedelsstrategi
	Aktiviteter inom de strategiska områdena
	Integrering av livsmedelsstrategin i Länsstyrelsens verksamheter
	Jordbruksmarkens värde
	EU:s gemensamma  jordbrukspolitik 2021–2027
	Jordförvärvsärenden
	Fiske
	Fisk och fiske i Vättern är prioriterat
	Ekosystembaserad fiskeförvaltning även i övriga delar av länet
	Vattenbruk i länet
	Länsstyrelsegemensamt fiskearbete
	Effekter av länsstyrelsens arbete inom fiske
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning

	Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m.
	Verksamhetens uppgifter,  uppdrag och mål
	Verksamhetens resultat
	Nyckeltal
	Prestationer och effekter
	En ny samverkansfunktion för social hållbarhet sjösattes under året
	Folkhälsa
	Jämställdhet
	Mäns våld mot kvinnor
	Mänskliga rättigheter har uppmärksammats under Demokratin 100 år
	Stärkta rättigheter och nya arbetssätt
	Barns delaktighet och ett likvärdigt föräldrastöd
	Integration – mångfald och flexibilitet
	Påverkan på verksamheten med anledning av covid-19

	Resultatbedömning


	Övrig redovisning
	Länsstyrelsernas gemensamma arbete med systematisk användning och analys  av data och statistik
	Information av  väsentlig betydelse
	Länsstyrelsernas gemensamma  arbete med covid-19
	Länsstyrelsernas arbete med tillsyn  enligt den tillfälliga covid-19-lagen

	Sammanställning av väsentliga uppgifter
	Avgiftsbelagd verksamhet
	Avgifter – Offentligrättsliga avgifter
	Avgifter – Uppdragsverksamhet


	Året i siffror
	Tabell A – Verksamhetskostnader 2019–2021
	Tabell B1, B2 - Verksamhetskostnader och myndighetsgemensam verksamhet
	Tabell B1 – Verksamhetskostnader 2021
	Tabell B2 – Myndighetsgemensam verksamhet 2021

	Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2019–2021
	Tabell D – Representation
	Tabell E – Lokaler
	Tabell F – Redovisning av ärenden 2021
	Tabell G – Överklagade beslut
	Tabell H – Överklagade beslut som ändrats i högre instans
	Tabell I – Handläggningstider


	Finansiell redovisning
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Anslagsredovisning
	Redovisning mot anslag
	Redovisning mot inkomsttitel
	Redovisning av beställningsbemyndiganden

	Tilläggsupplysningar och noter
	Allmänt
	Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler
	Redovisnings- och värderingsprinciper
	Periodavgränsningsposter
	Anläggningstillgångar
	Värdering av fordringar och skulder

	Noter till resultaträkning
	Noter till balansräkning
	Noter till anslagsredovisning
	Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2 § förordningen  om årsredovisning och budgetunderlag


	Landshövdingens underskrift  av årsredovisningen
	Bilagor
	Bilaga A. Paragrafer i Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, som redovisas i årsredovisningen
	Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i årsredovisningen
	Bilaga C. Övriga uppdrag, förordningar med  mera som redovisas i årsredovisningen
	Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som  redovisas i särskild ordning




