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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen 
är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta 
hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk 
mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de 
centrala myndigheterna å den andra sidan. 
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Landshövdingen har ordet 
När det nu har blivit dags att sammanfatta året är det några saker som jag särskilt vill reflektera 
över.  

Säkerhetsfrågor har under de senaste åren blivit mer och mer aktuella. I november inleddes den 
största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Det återstår mycket arbete för att åter 
bygga upp det civila försvaret. Övningen ger oss möjlighet att ytterligare utveckla vår förmåga 
och det samarbete som krävs mellan civila krafter och det militära försvaret för att vi ska stå 
emot olika sorters angrepp. 

Den extrema torkan 2018 har bidragit med stora utmaningar för både lantbruket och skogen. 
Den långa och torra sommaren, medförde allvarliga skador i skogen. Skogen bidrar till 
arbetstillfällen, samtidigt som den är en tillgång för bättre hälsa och välbefinnande, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. En positiv utveckling för dessa värden är bildandet av nya 
naturreservat, med 15 nya reservat under året.  

Trots ett ökat bostadsbyggande de senaste åren har vi ett fortsatt besvärligt läge på 
bostadsmarknaden, med höga bostadspriser och svårigheter med att hitta boendelösningar för 
alla slags hushåll. Stora ansträngningar behövs därför på både nationell, regional och lokal nivå 
för att stärka bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Planeringen för 
byggandet av Ostlänken fortsätter och har krävt viktiga insatser. 

Under året antogs flera strategier i länet. För första gången har Östergötland en gemensam 
strategi för länets energi- och klimatarbete. Deltagande aktörer visar viljan att arbeta för att 
uppnå de regionala energi- och klimatmålen, vilket i sin tur bidrar till Sveriges internationella 
åtaganden genom Parisavtalet. För att säkerställa att alla invånare, företag och föreningar i länet 
har möjlighet att hantera kontanter och betala räkningar har Länsstyrelsen tagit fram en strategi 
för arbetet med grundläggande betaltjänster. Därutöver har Länsstyrelsen även uppdaterat vår 
internationella strategi. 

I november arrangerades, med aktivt deltagande av Länsstyrelsen, MR-dagarna i Linköping, 
nordens största forum för mänskliga rättigheter. För att kunna leva upp till alla människors lika 
värde krävs kunskap och samverkan på alla nivåer.  

Året har även varit händelserikt internt på Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen är en 
myndighet som har vuxit. Under året genomfördes därför en större omorganisation med syfte 
att skapa en hållbar organisation där cheferna har mer tid till sina medarbetare. En mer flexibel 
organisation för ekonomi och personal och som möjliggör ett ökat tvärsektoriellt arbetssätt.  

Avslutningsvis vill jag framföra min uppskattning över att få leda en myndighet och 
medarbetare med denna breda kompetens och det arbete som de utför. Jag bedömer att vi har 
gjort ett gott arbete för att uppnå visionen Ett livskraftigt Östergötland. 

 

Carl Fredrik Graf 

Landshövding i Östergötlands län  
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Organisation och organisationsstyrning 2019 
 

Organisation fram till den 1 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar organisation 
Länsstyrelsen Östergötland har under 2019 sett över sin organisation och en ny organisation 
gäller från och med den första oktober 2019. Bakgrunden till beslutet är att Länsstyrelsen har 
vuxit med många nya medarbetare och uppdrag de senaste åren, vilket resulterat i stora enheter 
och ökande tendenser till sektorisering.  

Målet med den nya organisationen är att: 

• skapa en framgångsrik hållbar organisation med tydlig ledningsstruktur,  
• bli en modernare flexibel kunskapsmyndighet som ser till helheten med hållbara chefer 

i tillitsbaserad styrning,  
• uppfattas som en attraktivare arbetsgivare, samt att 
• skapa en bättre arbetsmiljö för såväl chefer som medarbetare. 

I den nya hållbara organisationen har ytterligare en organisatorisk nivå införts och antalet 
enheter utökats för att bidra till att enhetscheferna ska ha färre direkt underställda medarbetare 
och därmed kunna vara närvarande och hållbara chefer i längden. 
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Organisation vid årsskiftet dec 2019. 
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Länsstyrelseinstruktion 2 §: Vårt uppdrag 
Länsstyrelsen ska 

1. Verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar. 

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. 

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om 
dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som 
inträffat i länet. 

4. Inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter 
och andra relevanta aktörer i länet, och 

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.  

Avgörande områden för Östergötlands framtid och utveckling är: 
 
Modern och tillgänglig infrastruktur 

Under året har Länsstyrelsen arbetat mycket aktivt med att bidra till det pågående, och 
förbereda för ett intensifierat, arbete med planering av byggnationen av Ostlänken. Ostlänken är 
en viktig förutsättning för att den stora och ökande arbetskraftspendlingen ska fungera. Den 
kapacitetsbrist som för tillfället råder mellan till exempel Linköping och Norrköping utgör en 
risk för båda städernas utveckling. Vad gäller vägnät är den nya dragningen av E22 viktig för 
länets utveckling. 

Behovet av en fortsatt kraftfull utbyggnad av bredband, för att ge såväl enskilda som företag 
möjlighet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, har uppmärksammats i Östergötland. En 
välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för allt företagande. 

Kompetensförsörjning 
Östergötland har en bred arbetsmarknad och det finns kompetensbehov inom såväl små som 
stora företag som inom statliga myndigheter, universitet, kommuner och inom Region 
Östergötland. Arbetskraftsbehov återfinns inom samtliga utbildningsnivåer och sektorer. Ett 
fortsatt bostadsbyggande i hög takt är att vänta i Östergötland. Kompetensförsörjningen 
förväntas även gynnas långsiktigt av det arbete med integration och jämställdhet som bedrivs i 
länet. 

Länsstyrelsens sammanhållande och samverkande roll 
Ett sammanhållet Östergötland inom vilket det finns en levande och förtroendefull dialog 
mellan olika parter och aktörer är en viktig utgångspunkt i arbetet med att möta de utmaningar 
och ta tillvara de möjligheter som finns inom exempelvis attraktionskraft, klimat, tillväxt, 
kommunikationer och transporter, social och ekologisk hållbarhet samt civilt försvar. De råd, 
möten, konferenser och besök som landshövdingen initierar och leder bidrar till ökad 
samverkan och en gemensam kunskapsbas och bild av länets utmaningar och möjligheter 
mellan exempelvis länets kommuner, näringsliv inklusive storföretag, statliga myndigheter och 
andra relevanta aktörer i länet. Genom dessa sammankomster kan Länsstyrelsen bidra till att 
fokus sätts på frågor som annars kanske inte uppmärksammas i önskvärd omfattning. Likaså 
kan Länsstyrelsen bidra till lärande mellan olika aktörer och uppmuntra till samarbete. Under 
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2019 startade Östergötlands jämställdhetsråd på initiativ av landshövdingen. Länsövergripande 
samarbeten ger möjlighet till ett tvärsektoriellt perspektiv och leder till en helhetssyn och fler 
kontaktytor inom länet. 

Genom att ta initiativ till projekt och strategiutveckling inom olika områden leder och faciliterar 
Länsstyrelsen Östergötland arbetet inom många olika verksamhetsområden och tar på så sätt en 
aktiv ledande roll i länets utveckling. En kompetensgrupp som förtjänas att lyfta fram särskilt i 
detta sammanhang är de experter och projektledare som är verksamma inom de projekt som 
bedrivits utifrån regional utveckling och hållbarhet ur ett tillväxtperspektiv. Arbetet bedrivs i 
nära samverkan med Regionen.  

Under 2019 har en strategi för länets energi- och klimatarbete och en strategi för grundläggande 
betaltjänster tagits fram. Även Länsstyrelsens interna internationella strategi har uppdaterats. 
Därtill finns ett flertal andra strategier. Arbetet med strategier är en viktig del i Länsstyrelsens 
uppdrag att främja samverkan i länet. I juni uppdaterades den avsiktsförklaring med 
samverkansområden med Region Östergötland, som antogs 2015. Uppdateringen innebar en 
översyn och aktualisering av de olika samverkansområdena. Länsstyrelsen har även medverkat i 
Regionens arbete med framtagande av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) för länet. 

Under 2019 inträffade omfattande skogsbränder i Motala kommun, och under sommarhalvåret 
inträffade ett antal allvarliga sprängningar i Linköpings kommun. Samtliga händelser krävde 
mer eller mindre omfattande samverkan med olika parter.  

Tillsyn 
Länsstyrelsen bedriver ett verksamhetsutvecklande arbete vad gäller tillsyn i såväl länet som 
internt inom myndigheten. 

Den 23 april genomfördes ett möte inom ramen för regionalt tillsynsforum med syfte att hitta 
gemensamma utvecklingsområden i tillsynsarbetet, byta erfarenheter och lära mer om 
myndigheternas olika uppdrag och arbetssätt. Den här gången var det Skolinspektionen som 
informerade om sitt nya granskningsupplägg. Deltagarna vid tillsynsforum kom från 
Länsstyrelsen Östergötland, Skatteverket, Skogsstyrelsen och Transportstyrelsen.  

Länsstyrelsens interna tillsynsakademi har under året haft två sammanträden där följande 
frågor har behandlats; översyn och enkät gällande myndighetens tillsynspolicy, översyn av text 
om tillsyn på intranätet, planering av tillsynsutbildningar och möte med tillsynsforum. 

Insynsrådet 
Under året har fyra sammanträden inklusive ett internat med insynsrådet genomförts. I 
insynsrådet har bland annat frågor om vikten av dialog med brukare diskuterats liksom behovet 
av att Länsstyrelsen på olika sätt bevakar samtliga statliga intressen i länet. Eventuellt behov av 
en ”klagomålsfunktion” alternativt brukarundersökning var också frågor som togs upp. 

Under 2019 har strukturen för insynsrådets möten ändrats, för att ändra fokus från 
informationsmöten till dialogmöten. Insynsrådet har därmed fått en tydligare roll som 
diskussionspartner genom att utifrån olika frågeställningar kunna ge länsledningen råd om hur 
olika frågor kan hanteras. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen Östergötland upplever att resultatet av myndighetens arbete avseende § 2 i 
länsstyrelseinstruktionen är gott. Målen med verksamheten uppnås och har intensifierats under 
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året, inte minst genom det omfattande samverkande arbete som länsledningen och 
medarbetarna inom områden som civilt försvar och Agenda 2030 genomför. 

För att uppnå utmärkt resultat behöver samarbetet mellan Länsstyrelsen Östergötland och 
Region Östergötland vidareutvecklats och fördjupas inom några områden. Länsstyrelsen 
Östergötland bedömer att det finns mycket goda förutsättningar för det. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 3 §: Vår verksamhet 
Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om 

 1. de allmänna valen, 

 2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av 
åtgärder mot djursjukdomar, 

 3. regional tillväxt, 

 4. infrastrukturplanering, 

 5. hållbar samhällsplanering och boende, 

 6. energi och klimat, 

 7. kulturmiljö, 

 8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap, 

 9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, 

 10. lantbruk och landsbygd, 

 11. fiske, 

 12. folkhälsa, 

 13. jämställdhet, och 

 14. integration. 

 

1. De allmänna valen 
Under 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Inför detta gjordes en risk- och 
sårbarhetsanalys. Arbetet med den slutliga sammanräkningen av Europaparlamentsvalet gick 
snabbt, vilket till stor del berodde på en effektiv organisation. Länsstyrelsen utbildade såväl 
kommunernas valnämnder som de tillfälligt anställda vid Länsstyrelsen. För första gången 
koncentrerades valnattsmottagningen till vissa län, vilket för Länsstyrelsen Östergötlands del 
underlättade arbetet avsevärt. Röstsammanräkningen gick snabbt. Värt att notera är dock att 
Länsstyrelsen inte fick full kostnadstäckning för det arbete som lades ner. Länsstyrelsen 
förutsätter att allmänna val finansieras med statliga bidrag och inte det egna 
förvaltningsanslaget. 

Resultatmått och resultatanalys – De allmänna valen 
De allmänna valen (verksamhet 201*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,7 0,6 0,2 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,4 1,5 0,2 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 556 4 001 396 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 124 120 83 
Antal beslutade ärenden 126 127 76 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 
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Antalet beslutade ärenden om efterträdarval har överstigit antalet inkomna eller upprättade. 
Antal beslutade ärenden äldre än två år saknas. Verksamhetskostnaden inom området varierar 
mellan åren. Både 2018 och 2019 var valår, men valet 2019 var mindre omfattande än 2018, 
vilket medför en lägre verksamhetskostnad. 

Samlad bedömning av resultat 
Planeringen och genomförandet av Europaparlamentsvalet har genomförts enligt plan inom 
rimlig tidsrymd och på ett rättssäkert sätt. Samma bedömning görs när det gäller löpande arbete 
med efterträdarval.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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2. Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
Livsmedelskontroll1 

Kontroll av livsmedel i primärproduktionen  
Länsstyrelsen har en egen flerårig kontrollplan för kontroll av livsmedel i primärproduktionen 
för 2017 - 2019. Länsstyrelsen gör ett eget riskbaserat årligt uttag för 
primärproduktionskontrollen med 1,5 procent ur primärproduktionsregistret Primör enligt 
Livsmedelsverkets vägledning. Av dessa har 1,4 procent fått kontroll under 2019. Eftersom 
antalet registrerade primärproducenter i registret har ökat är procenten kontrollerade 
anläggningar något lägre. Myndighetens prioriteringar framgår i en årlig verksamhetsplan där 
årets uttag och årsarbetsplan finns. Verksamhetsplanen följs upp tertialvis på ledningsnivå.  

Utöver de offentliga kontrollerna enligt detta uttag utförs även livsmedelskontroll av ytterligare 
cirka en procent av primärproducenterna inom tvärvillkorskontrollen. Länsstyrelsen 
säkerställer därigenom att riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som 
är lämpligt. Kontrollerna genomförs med fokus på de största hälsoriskerna, och på det som på 
ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna för att uppnå kraven i förordning 
(EG) nr 882/2004. Förordningen ändrades i december 2019 till 625/2017, och 
Livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21).  

Avvikelser identifieras och följs upp i samråd med länsveterinär och ibland med stöd av 
Livsmedelsverket.2  

Djurskydd3 
Förprövning av djurstallar är en viktig del av det förebyggande arbetet med djurskydd och har 
prioriterats. 56 beslut om förprövning har fattats under året och 60 beslut om besiktning av 
stallbyggnader har fattats efter besök på plats. 100 procent av Länsstyrelsens 
förprövningsärenden har handlagts inom 56 dagar från komplett ansökan. 
Förprövningshandläggarna deltar regelbundet i samverkan med andra länsstyrelser och 
Jordbruksverket i samsynsaktiviteter, samt deltar i utbildningar för att hålla hög kompetens 
avseende stallbyggnader för alla förekommande djurslag i länet till exempel struts och fisk, men 
även avseende elsäkerhet. 

En annan prioriterad del av djurskyddsarbetet är verkställighet av Länsstyrelsens beslut om 
omhändertagande av djur. Verkställigheterna omfattar både beslut enligt djurskyddslagen och 
beslut om omhändertagande av hundar enligt lagen om tillsyn. Ett beslut om avlivning av hund 
har fattats efter mentaltest och tre hundägare har fått beslut om till exempel munkorgs- eller 
koppeltvång.  

 

1 Måluppfyllelse för de operativa målen i kontrollplanen för livsmedelskedjan rapporteras under 
regleringsbrevsuppdrag 1.18 nedan.  
2 En väsentlig del av arbetet rapporteras enligt förordning, vilket redovisas i särskild ordning till 
Livsmedelsverket, diarienummer 281-15280-2018. 
3 Väsentlig information om arbetet med djurskyddskontroll rapporteras under regleringsbrevsuppdrag 
1.18, Operativa mål för djurskyddskontroll nedan.  
Resultat av djurskyddskontrollen och förprövning av djurstallar rapporteras enligt Statens jordbruksverks 
föreskrifter SJVFS 2019:4 och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll i särskild ordning till 
Jordbruksverket, diarienummer 280-5059-2019. 
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Totalt har 51 omhändertaganden verkställts av Länsstyrelsen under året, såväl hästar, kor som 
hundar, katter och kaniner och en del andra sällskapsdjur har hämtats av Länsstyrelsens 
personal och placerats i upphandlade djurhem. De flesta djur som omhändertas av 
djurskyddsskäl är övergivna. Försäljning av djur sker efter annonsering på Länsstyrelsens egen 
webbsida och sociala mediekanaler. 

Allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot 
djursjukdomar 

Beredskap och samordning av djursjukdomar 
Beredskap för epizooti- eller zoonossjukdomar prioriteras högst inom samordning av åtgärder 
mot djursjukdomar.  

Länsstyrelsen har en epizootiberedskapsplan som uppdateras årligen. Information om hur man 
undviker spridning av afrikansk svinpest har under året spridits till jägare och lantbrukare i 
länet via riktade utskick, nyhetsbrev, tidning och information på Länsstyrelsens webbsida. 
Länsstyrelsens tjänstemän i beredskap har fått information om epizootisjukdomar och övat 
beredskap inför utbrott av dessa. En länsveterinär och en vilthandläggare har deltagit i en 
nationell tvådagars beredskapsövning om afrikansk svinpest som Jordbruksverket arrangerade 
för ett 80-tal deltagare från myndigheter och näring i Norrköping i december. Flera 
samverkansmöten med tema smittskydd har hållits med veterinärer och lantbruksnäring i länet 
under våren. En länsveterinär och en handläggare har deltagit i ett nationellt seminarium om 
smuggelhundar och smittrisker med dessa, som anordnats på Nationellt centrum för djurvälfärd 
i Uppsala. Information om riskerna med smuggelhundar har även spridits till djurhållare och 
annan allmänhet i länet under hösten med hjälp av regional media. Ett misstänkt fall av rabies 
på hund, som hade bitit och rivit flera människor, inkom till ett djursjukhus i länet och har 
hanterats i samverkan med regionens smittskyddsläkare och Jordbruksverket. 

Länsstyrelsen har deltagit i ett nationellt projekt tillsammans med övriga länsstyrelser vad gäller 
kontroll av hygien, hästpass och läkemedelshantering i hästverksamheter. Information har 
spridits till länets veterinärer avseende anmälan om smittsamma sjukdomar hos häst. 

Resultatmått och resultatanalys – Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor (verksamhet 28*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 0,6 0,5 1 

Årsarbetskrafter kvinnor 13,4 11,5 10,6 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 16 358 13 224 11 887 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 397 1 908 1 770 
Antal beslutade ärenden 2 416 1 902 1 802 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 5 4 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

Verksamhetens resultatindikator: 
Procent normalkontroller djurskydd av länets 
livsmedelsproducerande djur (%) 11,3 8,3 6,4 

 

Antalet anmälningsärenden inom djurskyddskontrollen har ökat 2019 och dessutom har 
övertagandet av polisens arbetsuppgifter med djur från halvårsskiftet 2018 inneburit fler 
ärenden för verksamhetsområdet 2019. 
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Länsstyrelsen har för första gången, sedan djurskyddskontrollen flyttades till Länsstyrelsen från 
kommunerna 2009, uppnått det nationella målet att kontrollera 10 procent av kontrollobjekten 
med livsmedelsproducerande djur. Trenden de senaste åren har varit en ökning med minst en 
procentenhet jämfört med den andel som kontrollerades föregående år, vilket varit ett eget 
regionalt inriktningsmål för myndigheten.  

Samlad bedömning av resultat 
Den samlade bedömningen av resultatet är att Länsstyrelsen Östergötland i stort lever upp till 
de gemensamma myndighetsmålen avseende livsmedel, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor som finns i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP), samt uppgifterna i 
länsstyrelseinstruktionen avseende ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar.  

 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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3. Regional tillväxt 
Länsstyrelsen Östergötland har ett offensivt arbete med initiativ som ska leda till utveckling och 
hållbar tillväxt för att leva upp till visionen ”Ett livskraftigt Östergötland”. Ett urval av insatser 
tas upp nedan.  

Exempelvis är Länsstyrelsen projektägare till flera olika regionala utvecklingsprojekt, där några 
även bidrar till internationella samarbeten för Östergötland. Flera av dessa möjliggörs genom 
medfinansiering från anslaget 1:1. 4 

Under året har Industridag Östergötland genomförts under temat Hållbart arbetsliv i en vidare 
definition, en viktig samverkan mellan industriföretag och skolvärlden i länet. Dagen innehöll 
föreläsningar, valbara seminarier samt tid för möten och samtal mellan de över 200 deltagarna 
från skolor, kommuner, företag och andra organisationer. Dagen omfattade även spännande 
studiebesök på industri- och teknikföretag i närområdet. 

Länsstyrelsen träffar länets större företag två gånger per år. Årets teman har varit: 
tillstånd/tillsyn och prövning samt Business Swedens verksamhet och infrastrukturfrågor. Vid 
vårens möte var Holmen Paper värd och erbjöd även en rundvandring i tillverkningen. 
Linköpings universitet och Arbetsförmedlingen medverkar vid dessa möten. De ger en 
uppdatering av läget i länet och arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor diskuteras 
med företagen. Vid årets möten har omorganisationen av Arbetsförmedlingens verksamhet och 
dess effekter varit en viktig diskussion.  

Länsstyrelsen deltar som adjungerad i ALMI Företagspartner Östergötland AB:s styrelse, och i 
arbetet med att fördela nationella checkar för grön tillväxt, digitalisering och 
internationalisering. Länsstyrelsen samverkar kontinuerligt med Region Östergötland kring 
länets Smart Specialiseringsstrategi och kring Östra Mellansveriges fokusområde för Industri. 
Ett annat samverkansområde med Regionalt utvecklingsansvariga är East Sweden Innovation 
Week (ESIW) där Länsstyrelsen samordnar och leder arbetet i länet på uppdrag av Regionen. 

Resultatmått och resultatanalys – Regional tillväxt 
Länsstyrelsernas samordnande grupp, nätverket för hållbar regional tillväxt, har enats om att 
använda möjligheten till tematisk klassificering som resultatindikator för regionalt projektstöd. 
Redovisning sker med andelar i procent av utbetalda medel, fördelat på prioritering i den 
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.  

Med tematisk klassificering kan projektverksamhetens inriktning kommuniceras och följas upp. 
Den översta nivån av strategin, nationell prioritering, har följande fem teman:  

1. Innovation och företagande,  
2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet,  
3. Kompetensförsörjning, 
4. Internationellt- och gränsöverskridande samarbete, samt  
5. Övriga insatser.  

 

 

 

4 Väsentlig information avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och samverkan med Region 
Östergötland, rapporteras under regleringsbrevsuppdragen 1.13 och 1.14 nedan. 
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Regional tillväxt (verksamhet 30*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,2 1,3 1,5 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,4 2,8 2,9 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 6 494 5 879 5 672 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 32 23 26 
Antal beslutade ärenden 13 19 24 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 0 20 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 4 483 4 865 2 497 
Verksamhetens resultatindikator: 
Utbetalt projektstöd inkl. uppföljning och utvärdering UO 19 
anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

1 144  1 051  1 112  

Projektstöd fördelat på prioritering i nationell strategi, procent (%)    
1. Innovation och företagande 42 35 60 
2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet 21 15 2 
3. Kompetensförsörjning 0 33 12 

4. Internationellt samarbete 3 10 10 
5. Övriga insatser 34 7 16 

Källa: Verksamhetens resultatindikatorer fördelning i procent har hämtats från ärendehanteringssystemet NYPS via 
dataverktyget ProDiver. Avvikelser mellan belopp registrering per år i NYPS och utbetalt projektstöd per år enligt 
Agresso kan förekomma, och därmed påverka procenttalen. Lämnade bidrag i tabellen har justerats på grund av 
såddverksamhet. 

Bidragsutbetalningar består bland annat av projektstöd inom anslaget för regionala 
tillväxtåtgärder, samt till projektpartners inom Framtidens solel i östra Mellansverige fas 1 och 
2. Resultatindikatorerna visar projektstödsfördelning utifrån den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Målsättningen är att de statliga anslagen ska 
användas strategiskt, fungera katalyserande och bidra till politikens övergripande mål inom 
nationella strategins områden. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) pekar ut tre mål, 
vilket även ger genomslag i fördelningen mellan prioriteringarna. Ett av målen handlar om goda 
livsvillkor (främst attraktiva miljöer) samt ett mål om starkt näringsliv. Det tredje målet är 
hållbart nyttjande av naturens resurser.  

Samlad bedömning av resultat 
Den samlade bedömningen inom regional tillväxt är att arbetet har kunnat bedrivas mycket 
tillfredställande i länet under året. Arbetet har skett genom varierande insatser. Länet har lyfts 
fram vid internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med regering 
och departement, med mera. Länsstyrelsen skapar en arena för företag i länet genom att 
underlätta kontakter och uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, 
miljö och integration. Våra initiativ skapar resultat genom att uppmuntra till möten, 
samarbeten och nya projekt som leder länet framåt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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4. Infrastrukturplanering 
Ostlänken och andra planer för transportinfrastruktur  
Ostlänken är ett strategiskt mycket betydelsefullt projekt för både Östergötlands och 
Södermanlands län. Ansträngningar görs därför för att Länsstyrelsens uppgifter samordnas med 
god kvalitet och effektivitet. Regelbundna samråd med Trafikverket sker. Samråden leder till att 
frågor som gäller den löpande planeringen såväl som tematiska frågor av större betydelse, till 
exempel gällande miljökvalitetsnormer (MKN) vatten, masshantering, artskydd och riskhänsyn 
avhandlas. Det löpande arbetet utförs i tvärsektoriell anda av en arbetsgrupp bestående av 
handläggare för miljöskydd, naturvård, kulturmiljövård, lantbruk, 
riskhantering/räddningstjänst, klimatanpassning och samhällsplanering. För närvarande pågår 
utbyggnad av järnvägssträckan Kardonbanan i Norrköping. Övriga deletapper inom 
Ostlänkenprojektet är i planeringsskedet och bedöms kunna påbörjas tidigast om 1,5 – 2 år.  

Även insatser med planläggning av en del övriga större infrastrukturprojekt har genomförts. 
Bland annat utbyggnad av dubbelspår på järnvägssträckan Mjölby – Hallsberg samt ombyggnad 
av väg E22 förbi Söderköping och ombyggnad av delsträckor på riksvägarna 50 och 35. Dessa 
ombyggnader har stor betydelse för att stödja både regional och lokal utveckling och prioriteras 
därför av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har medverkat i genomförandet av en gemensam handläggarutbildning för 
länsstyrelserna inom infrastrukturplanering. Utbildningen genomfördes i syfte att främja 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna. Även Trafikverket medverkade i 
utbildningen, som stärkt kompetensnivån hos länsstyrelserna.  

Fortlöpande dialog sker med berörda kommuner kring planläggning av Ostlänken såväl som 
övriga aktuella infrastrukturprojekt. 

Godstransportråd  
Under 2019 har ett möte i godstransportrådet genomförts. Godstransportrådet, som leds av 
landshövdingen, är viktigt för att samla de regionala insatserna kring utveckling av 
godstransportsektorn. Rådet samlar intressenter från myndigheter, universitet och näringslivet. 
Länsstyrelsen administrerar och planerar rådets återkommande möten i samverkan med 
Trafikverket.  

Länstransportplan  
Länstransportplan för 2018–2029 har tagits fram av Region Östergötland. I 
länstransportplanen listas och prioriteras åtgärder och projekt, till exempel nybyggnation av 
vägar och trafiksäkerhetssatsningar. Länsstyrelsen deltar i en arbetsgrupp för uppföljning av 
transportplanen. Vid dessa möten deltar, förutom tjänstemän från Regionen och Trafikverket, 
även representanter från länets kommuner. 

Planering av IT-infrastruktur 
Rapportering av åtgärder för bredbandsutbyggnad har gjorts i särskild ordning till Post- och 
telestyrelsen. 5 

  
 

5 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.28, vilket redovisas i 
särskild ordning till Post- och telestyrelsen, diarienummer 341-2319-2020. 
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Resultatmått och resultatanalys – Infrastrukturplanering 
Infrastrukturplanering (verksamhet 34*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,0 0,7 0,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,5 0,4 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 243 1 252 1 042 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 37 39 41 
Antal beslutade ärenden 20 41 33 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 2 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 109 21 70 

Samlad bedömning av resultat 
I arbetet med Ostlänken har det under året funnits viss osäkerhet kring kostnader för projektet, 
vilket har påverkat planeringstakten. Länsstyrelsens insatser har hittills varit av mindre 
omfattning men bedöms ändå tillräckliga med hänsyn till rådande planeringsosäkerheter. 
Under hösten har Trafikverket höjt planeringstakten, vilket har ökat arbetsbelastningen för 
Länsstyrelsen. Samverkan mellan länsstyrelserna har skett i viss, men ganska begränsad, 
utsträckning. Långsiktigt saknas medel för Länsstyrelsens kostnader för arbetet med Ostlänken. 

Alla större infrastrukturprojekt påverkar regionala och lokala förutsättningar och utveckling på 
olika vis och prioriteras därför av Länsstyrelsen. Resultatet på totalen får bedömas vara gott 
med hänsyn till förutsättningar och behov. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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5. Hållbar samhällsplanering och boende 
Under 2019 har arbetet med rådgivning inom kommunala detaljplaner, översiktsplaner och 
sedan länge upparbetat nätverk för dialog och rådgivning prioriterats.  

Länsstyrelsen har under året genomfört ett flertal regelbundna möten med kommunernas 
tjänstemän inom samhällsplanering, såväl hos kommunen som på Länsstyrelsen samt via 
Skype. Länsstyrelsen ser att det är inom handläggarträffar, rådgivande möten i enskilda ärenden 
och vid länssamråd mellan respektive kommunledning och länsledning som frågor kan hanteras 
på rätt nivå. I forum där tidig dialog mellan kommun och stat uppmuntras utvecklas 
hanteringen av komplexa markanvändningsfrågor. Det skapar större förståelse för varandras 
perspektiv och bevakningsområden, vilket sedan kan följas upp i de yttranden som 
Länsstyrelsen lämnar. Även i fall där Länsstyrelsen i tidigt skede avråder från att fortsätta med 
planläggning, eller då Länsstyrelsen överprövat kommunalt beslut att anta detaljplan har 
processen präglats av förståelse för varandras roller i PBL-systemet (Plan- och bygglagen). 

Ärendegruppen överprövning av strandskyddsärenden som rör bebyggelse halkar dock fortsatt 
efter, vilket i synnerhet märks för enskilda sökande i länet som inte fått sina ärenden besvarade 
inom rimlig tid. Ett arbete med att se över de interna beredningsrutinerna har av den 
anledningen inletts.  

I syfte att stärka socialt hållbar stadsplanering inleddes under hösten ett arbete för 
genomförande av en konferens på temat under 2020. Myndigheten har även aktivt deltagit i 
havsplaneringen i samverkan med kustkommunerna och övriga kustlän i framtagandet av ett 
förslag till havsplan för Östersjön samt i projektet Coast4us. 

Under hösten genomförde Länsstyrelsen ett kunskapshöjande seminarium för kommunala 
planarkitekter inom detaljplanering och översiktsplanering rörande tillämpning av PBL. Andra 
statliga myndigheter deltog (Försvarsmakten, Statens geotekniska institut och Boverket) i 
programmet och flera av Länsstyrelsens egna pågående projekt presenterades. 11 av länets 13 
kommuner var representerade. 

Länsstyrelsen har bedrivit riksintresserevideringar inom områdena kommunikation och 
kulturmiljövård. Tillsammans med Sjöfartsverket och Norrköpings kommun har ett arbete 
gjorts för att färdigställa riksintresseprecisering för Norrköpings hamn. 15 av länets cirka 90 
riksintresseområden för kulturmiljövård har varit föremål för revidering. Revideringarna har 
stor betydelse för den kommunala hållbara samhällsplaneringen.  

Länsstyrelsen konstaterar att den expansion som sker i och runt länets större tätorter i stort sker 
på produktiv åkermark. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer, vars syfte är att påtala 
behovet av att undvika exploatering och expansion på produktiv åkermark av flera anledningar 
till exempel matförsörjningsorsaker, målkonflikter med landskapskonventionen och hållbar 
stadsplanering kopplat till markhushållning. Länsstyrelsen har informerat om dessa 
rekommendationer vid några av de länssamråd som genomförts med berörda 
kommunledningar. Länsstyrelsen saknar dock regelrätta styrmedel inom ramen för 
planprocesserna rörande detta, vilket sannolikt behövs för att statliga 
markhushållningsperspektiv ska få genomslag i den kommunala planeringen. 

Länsstyrelsen har under året fortsatt att förvalta den regionala redaktionen för 
Planeringskatalogen, en vital länsstyrelsegemensam funktion för att tillhandahålla 
planeringsunderlag till kommunerna. Förvaltningsarbetet ger resultat i form av att 
Länsstyrelsens medarbetare får en ökad medvetenhet om planeringsunderlag och att 
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planeringskatalogen.se får en höjd relevans och kvalitet. Detta kommer kommunala planerare 
som ska ta fram en ny översiktsplan till godo och det underlättar för Länsstyrelsens uppdrag att 
tillhandahålla planeringsunderlag. 

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

Årsarbetskrafter män 4,2 2,6 2,4 
Årsarbetskrafter kvinnor 7,0 7,1 5,9 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 12 708 10 637 9 300 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 038 1 967 999 
Antal beslutade ärenden 1 864 1 289 926 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 18 6 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 -191 389 

 

Under året har personalstyrkan ökat med två heltidstjänster i syfte att balansera den höga och 
ökande ärendeingången. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet inkommande ärenden med cirka   
1 000 ärenden. Av dessa avser drygt 860 ärenden energi- och bostadsstöd. Mellan 2018 till 2019 
ökade antalet inkommande ärenden med ytterligare cirka 65 ärenden i förhållande till året 
innan. 

Mellan åren 2018 och 2019 ökade antalet beslutade ärenden med cirka 40 procent. Av dessa 
ökade antalet beslut inom energi- och bostadsstöd med 100 procent. Anledningen är 
riksdagsbeslut under 2019 om ökad medelstilldelning genom bidragsgivning till 
solcellsansökningar som inkom året innan. Trots ökningen av antal beslut ökar balansen av icke 
avgjorda ärenden då antalet inkomna ärenden överstiger antalet beslutade. 

Viss del av personalen har varit föräldraledig varför ökningen inte är fullt ut två årsarbetskrafter 
utan 1,5. Resursförstärkningen har resulterat i en kraftig ökning i antalet beslutade ärenden och 
en minskning av ärenden äldre än två år. År 2018 gjordes en återbetalning av medel kopplat till 
projektet KOMPIS (Kommunalplanering i statlig samverkan). Under 2019 har inga bidrag 
utbetalats. 

Samlad bedömning av resultat 
En bred verksamhet har bedrivits som i förlängningen syftat till hållbar samhällsutveckling. På 
det stora hela har samhällsplaneringen givit goda resultat i den mening att planprocesser 
fungerar som avsett och att de demokratiska, målbildsmässiga (miljömål, Agenda 2030) och 
juridiska aspekterna gentemot allmänhet och organisationer således fullföljs. Länsstyrelsen har 
kunnat svara upp mot det omgivande samhällets övergripande efterfrågade behov trots hög 
inströmning av ärenden. Efterfrågad remisshantering, rådgivning, rättsprövning och 
stödfunktioner gentemot samhället fungerar med smärre undantag i form av långa väntetider 
orsakade av hög prioritering av planärenden och överklagade bygglovsärenden. 

Länsstyrelsen kan samtidigt konstatera att stora behov finns av en allt snabbare omställning för 
en mer hållbar samhällsplanering. Statens roll som vägledande och rådgivande part gentemot 
större och mindre kommuner är väsentlig, särskilt i ljuset av att det kommunala planmonopolet 
ger omfattande lokala möjligheter att agera på olika vis och med olika fokus. Ett flertal av de 
utmaningar samhället står inför kopplade till exempelvis Agenda 2030:s mål kommer att kräva 
högre grad av regional och nationell samordning och snabbare initiativkraft för att de ska kunna 
uppnås. Länsstyrelsen är den naturliga parten att vara regionalt pådrivande och att utöva tillsyn 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

18 
 

över samhällets omställningsarbete. Med de övergripande mål om hållbar samhällsutveckling 
som riksdagen beslutat om i Agenda 2030 följer behov av mer systematisk omställning av det 
interna arbetet vad gäller exempelvis rådgivning och granskning av effekter av planläggning, 
men även att nationella stödfunktioner upprätthålls, samt att regelverk och 
finansieringsmodeller anpassas så att hållbarhetsaspekter får övergripande styrfunktion. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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6. Energi och klimat 
Enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, ska alla myndigheter 
som omfattas av förordningen ha en handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen ska 
uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Länsstyrelsen 
Östergötland har en handlingsplan från 2014 och planerar att ta fram en ny handlingsplan 
under 2020. 

Länsstyrelsen har samordnat det regionala arbetet genom att leda Östergötlands energi- och 
klimatråd, som också fungerat som referensgrupp för den regionala energi- och klimatstrategin. 
Länsstyrelsen samordnar även ett regionalt nätverk med fokus på energieffektivisering inom 
industrin, samt i samverkan med Region Östergötland och Energikontoret Östergötland, ett 
nätverk för kommunernas energistrateger. Länsstyrelsen har därutöver drivit projekt, 
exempelvis Plattform för strategiskt energi- och klimatarbete med syfte att strukturera det 
regionala energi- och klimatarbetet, samt arrangerat och deltagit i utbildningar och konferenser. 
Nätverk och övriga forum har bidragit till ökad kunskapsuppbyggnad, samverkan och dialog 
mellan regionala aktörer kring energiomställning och minskad klimatpåverkan.  

Länsstyrelsen har i samverkan med Region Östergötland samt ytterligare 90 olika aktörer tagit 
fram en ny långsiktig energi- och klimatstrategi.  

Samordning av fossilfria transporter har genomförts genom att informera och diskutera inom 
ramen för befintliga nätverk. Arbetet med att ta fram en regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel har pågått under året och planen kommer att redovisas i 
januari 2020.  

Länsstyrelsen har verkat för ökad andel förnybar energi, särskilt vindkraft, genom att bjuda in 
länets kommuner till möten om hållbar utbyggnad av vindkraft. Dessutom är Länsstyrelsen 
projektledare för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige fas 2 där olika branscher får 
information om solel.  

Länsstyrelsen har arbetat för att få ökat genomslag av energi- och klimatmålen i våra 
sakområden. Genom projektet Incitament för energieffektivisering (IEE) har metoder tagits 
fram och kompetensen höjts hos miljötillsynshandläggare för ett ökat genomslag i samband 
med företagsbesök. Projektet Branschvisa vägledningar syftar till att fler energieffektiviserande 
åtgärder genomförs hos företag, samt att hantera myndigheternas arbete med energihushållning 
enligt miljöbalken mer samordnat. Även projektet Energieffektiviseringsnätverk (EEnet) bidrar 
till ett ökat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete, genom att stärka små och medelstora 
företag med effektivare energianvändning. 

Länsstyrelsegemensam samverkan har skett genom deltagande i LEKS nätverksträffar och 
skypemöten. Länsstyrelsen har genomfört LEKS-projektet avfallsförebyggande arbete i energi- 
och klimatomställningen. Genom projekten IEE och EEnet har samverkan stärkts mellan 
länsstyrelserna och de nätverk som bildats har skapat ett mervärde utöver övriga mål i 
projekten. Det har även bidragit till att initiativ till nya gemensamma projekt har tagits. Inom 
projekt IEE har en checklista för energi tagits fram till nya handläggarstödet i NikITa i 
samverkan med Miljösamverkan Sveriges projekt. 

Klimatklivet har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser från regionala aktörer. Inom 
projektet Framtidens solel i östra Mellansverige fas 2 ges information om solel till olika 
branscher vilket på sikt leder till ökad andel förnybar energi i länet. Genom projekten EEnet och 
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IEE har företag kommit igång med energieffektiviseringsåtgärder och systematiskt och 
strukturerat energiarbete.  

Resultatmått och resultatanalys – Energi och klimat 
I några av de projekt som genomförs görs exakta uppföljningar gällande energieffektiviseringen 
och ett exempel inom EEnet är att projektet har resulterat i cirka tio procents effektivisering. 
Inom Klimatklivet beräknas beviljade projekt bidra med en reducering av växthusgaser på totalt 
71 331 ton.  

Länsstyrelsen och Regionen har antagit den nya energi- och klimatstrategin. Flera kommuner 
och privata aktörer har tagit på sig att genomföra åtgärder i enlighet med strategin. Den 
regionala strategin kommer leda till att fler åtgärder genomförs med syfte att nå de nationella 
energi- och klimatmålen.  

Enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska en länsstyrelse: 

1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete, 
2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna,  
3. stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete, 
4. bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering, och 
5. stödja arbete i älvgrupper. 

Hur Länsstyrelsen Östergötland har tagit sig an dessa uppdrag kan exemplifieras på följande 
sätt: 

1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete 
Löpande dialog med kommunerna sker via kommunnätverk, som träffas några gånger per år. 

En informationskampanj om energi- och klimat genomfördes under en vecka i mars 
tillsammans med SMHI, fyra olika kommuner i länet samt Visualiseringscentrum i Norrköping. 
Syftet var att informera om utmaningar kopplat till energi, klimat och klimatanpassning. 
Målgrupper var skolelever, politiker, kommunala tjänstepersoner samt 
näringslivsrepresentanter.  

I april genomfördes en studieresa, omfattande två dagar, till Malmö med syfte att studera olika 
dagvattenlösningar för att hantera skyfall. Målgrupp för studieresan var kommunala 
tjänstepersoner.  

2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av 
klimatförändringarna 
I september ordnade Länsstyrelsen Östergötland, i samarbete med Nationellt kunskapscentrum 
för klimatanpassning, ett heldagsseminarium på temat ”Hur blir det med Östergötlands vatten i 
framtidens klimat”. Syftet med seminariet var att beskriva hur klimatförändringen påverkar 
vattentillgången och vilket behov av anpassning som finns för fysisk samhällsplanering, gröna 
näringar samt ur ett vattenförsörjningsperspektiv. Seminariet lockade knappt hundra deltagare, 
från kommuner, Länsstyrelsen och det regionala näringslivet. 

3. stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete 
Under denna punkt råder oklarhet om vilka de regionala sektorsmyndigheterna är och hur deras 
verksamhet ska följas upp i relation till hur de centrala delarna av samma myndigheter följs 
upp. Det pågår ett länsstyrelsegemensamt arbete att tolka förordningen och klargöra vilka 
myndigheter som avses. 
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4. bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering 
Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region Östergötland, Linköpings universitet och 
de tre kommunerna Finspång, Linköping och Norrköping har under året, finansierat av SMHI, 
genomfört ett projekt med titeln Verktyg för hantering av värmerelaterade händelser inom 
välfärdsområdet. Produkter från projektet är bland annat checklistor och åtgärdslistor för 
regionala och kommunala välfärdsverksamheter som kan användas var som helst i landet före 
och under en värmebölja.  

Klimatanpassningsfunktionen granskar samtliga kommunala planer inom fysisk planering samt 
planerna för Ostlänken. 

Stadsbiblioteket i Linköping arrangerade i september en paneldiskussion om klimatflyktingar 
med medverkande från bland andra Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och 
Linköpings kommun. Mötet syftade till att belysa frågan om klimatdriven migration och hur 
samhället verkar för att skydda både människor och natur. 

I november deltog klimatanpassningsfunktionen på Länsstyrelsen i en klimatkväll arrangerad 
av Valdemarsviks Sparbank, LRF Östergötland och Södra Skogsägarna. Syftet med kvällen var 
att belysa hur lant- och skogsbruk påverkas av klimatförändringen samt att presentera lämpliga 
anpassningsåtgärder. Presentationerna lockade drygt hundra åhörare.  

5. stödja arbete i älvgrupper. 
Klimatanpassningsfunktionen är med som en integrerad del i älvgruppen för Motala Ström. 

Energi och klimat (verksamhet 42*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 2,6 2,2 1,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 2,9 3,2 3,8 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 8 198 5 944 4 299 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 99 138 88 
Antal beslutade ärenden 97 94 49 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 14 11 6 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 151 0 6 592 

 

Ärendeinströmningen har minskat, vilket till största delen beror på att Klimatklivet inte var 
möjligt att söka under första halvan av året. Äldre ärenden än två år har ökat och det beror 
främst på att ärenden inom Klimatklivet har en lång genomförandetid. Den ökade 
verksamhetskostnaden beror på ett ökat antal projekt under året. 

Samlad bedömning av resultat 
En bedömning av resultatet utifrån Länsstyrelsens uppdrag i förordning (2018:1428) om 
myndigheters klimatanpassningsarbete är att det fungerar väl. Sammantaget har arbetet inom 
energi och klimat utvecklats under de senaste åren. Länsstyrelsen har ett gott samarbete med 
Regionen i arbetet med energi- och klimatfrågorna. Det finns ett stort intresse för frågorna och 
energi- och klimatrådet är nöjd med insatserna. Resurserna har ökat, vilket delvis beror på att 
Länsstyrelsen har fått projekt beviljade som alla syftar till ökad energieffektivisering samt 
minskning av utsläppen av växthusgaser. 

Sammanfattningsvis konstateras att planerat arbete har utförts och att det har gett förväntat 
resultat.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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7. Kulturmiljö 
Myndighetens arbete spänner över ett flertal samhällsområden. Kärn- och profilverksamheter är 
kyrkoantikvarisk verksamhet, exploateringsarkeologi, forn- och kulturlandskapsvård, 
samhällsplanering genom PBL-beredning (Plan- och bygglagen) och kulturmiljövård i 
skogsmiljö. En bred verksamhet bedrivs inom flera andra områden tack vare det statliga 
kulturmiljövårdsanslaget som dels brukas för bidragsgivning externt till byggnadsvårdsbidrag, 
dels tas i anspråk för Länsstyrelsens egeninitierade verksamheter.  

Arkeologi och fornlämningar 
Skydd av fornlämningar och uppdragsarkeologisk verksamhet är en av de mer omfattande 
verksamheterna. Fornlämningarnas starka skydd enligt kulturmiljölagen ställer stora krav på 
effektiv handläggning för att samhällsbygget ska fortgå utan störande förseningar.  

Många arkeologiska insatser har gjorts som kan kopplas till Linköpings och Norrköpings 
innerstäder samt närområden där det råder ett högt exploateringstryck inför eller som en 
konsekvens av infrastrukturprojekt som Ostlänken. Det omfattar även byggnation av såväl 
bostäder, nya centrumområden som industritomter. Länsstyrelsen har under året stöttat 
Skogsstyrelsen i dess granskning av kulturobjekt i skogsmark och eventuell registrering av dessa 
i fornlämningsregistret (Fornsök). 

Riksantikvarieämbetet avsatte omkring 1,4 miljoner kr i ersättning för arkeologiska insatser på 
Dagsmosse efter beslut från Länsstyrelsen enligt 2 kap KML (Kulturmiljölagen) om 
kostnadsbefrielse. Ersättningen föranleddes av att okända lämningar från äldre stenåldern 
påträffats vid torvbrytning. Undersökningarna har gett banbrytande resultat kring den tidigaste 
koloniseringen i denna del av landet.  

Riksintresserevideringen  
Länsstyrelsen har tagit fram manus till 15 reviderade riksintressebeskrivningar under året. 
Inklusive dessa påbörjade revideringar kvarstår cirka 30 riksintressebeskrivningar att revidera. 
Arbetet fortsätter under 2020–2021. Revideringsarbetet i samarbete mellan Länsstyrelsen 
Östergötland och Länsstyrelsen Västra Götaland för riksintresset Göta kanal är nu i sitt 
slutskede. Materialet har stor betydelse för den kommunala och statliga samhällsplaneringen i 
till exempel järnvägssammanhang, detaljplanering och översiktsplanering.  

Det kyrkliga kulturarvet 
Länsstyrelsen samverkar enligt 2 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen med de 
kulturminnesvårdande kyrkliga organen i länet genom deltagande i Linköpings stifts regionala 
och lokala samrådsgrupper. Svenska kyrkan beslutar om fördelningen av det statliga stödet till 
kyrkliga kulturminnen, KAE (kyrkoantikvarisk ersättning). Länsstyrelsen ska enligt 
kulturmiljölagen yttra sig över fördelningen i länet. Linköpings stiftsorganisation erhöll 46,3 
miljoner kr år 2019 som fördelades för restaurering och underhåll till de kyrkoanläggningar som 
ligger i vårt län. Flertalet av församlingarnas beviljade ersättningar går till tillståndspliktiga 
åtgärder hos Länsstyrelsen enligt 4 kap. KML. Länsstyrelsen har under året haft särskilda 
insatser för att minska de långa väntetiderna på tillståndsansökningarna. Trots detta kvarstår en 
lika hög ärendebalans som 2018.  

Länsstyrelsen har besvarat två remisser från Svenska kyrkan rörande antalet skyddade 
kyrkobyggnader med tillståndsplikt enligt KML samt synpunkter på vägledningen för de nya 
villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning KAE 2.0. 
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Kulturmiljö och vattentillsyn  
Ett stort antal vattenförekomster i Östergötlands län kräver vattenvårdsåtgärder av olika slag. I 
sin tur behövs omfattande kunskapsuppbyggnad inom kulturmiljövården. Detta för att kunna 
göra rättssäkra och konsekventa bedömningar mellan naturvårdande insatser och värdefulla och 
lagskyddade kulturmiljöer. Under året har kunskapsuppbyggande åtgärder utförts gällande 
kulturmiljö och vattentillsyn genom kvalitetssäkring och tillgängliggörande av GIS-skikt 
(geografiskt informationssystem), översyn av hemsidor samt en tvärsektoriell genomgång av 
vattenförvaltningens planerade länsåtgärder. Arbetet kommer i huvudsak att användas vid 
intern handläggning. En ökad kunskapsuppbyggnad har bidragit till kunskap och förståelse 
inom länsstyrelserna beträffande kulturmiljöer vid vatten.  

Kunskapsuppbyggnaden inom kulturmiljö och vattentillsyn medför att det tvärsektoriella 
arbetet inom Länsstyrelsen, specifikt med naturvård och vattenvård, har utvecklats i positiv 
riktning. Att tillgängliggöra informationen bidrar även till att allmänheten får möjlighet att ta 
del av denna. 

Byggnadsvård i länet  
Bidrag har tillhandahållits för viktigare kulturhistoriska byggnader och anläggningar, 
företrädesvis lagskyddad bebyggelse till exempel, industrifastigheten Strykjärnet med Arbetets 
museum i Norrköping kommun, byggnader inom Bersbo gruvområde i Åtvidabergs kommun 
och Ljungs slottsanläggning i Linköpings kommun. Flera hembygdsföreningar har erhållit 
byggnadsvårdsbidrag.  

Införandet av det nationella bidragssystemet Allmänt handläggarstöd kulturmiljö (ASK) har 
inneburit en modernisering av bidragshanteringen. Stora driftsmässiga utmaningar har funnits 
på grund av systembrister som nationellt åtgärdats löpande under verksamhetsåret. Systemet 
har behov av utveckling vad gäller uppföljningsfunktioner, vilket kommuniceras med 
Riksantikvarieämbetet och förvaltningsobjektet samhällsplanering.  

Projektet God länsbyggnadsvård har startat under hösten. Effekten kommer att bli att den 
samlande kraft som Länsstyrelsen kan utgöra i arbetet med bevarande och utveckling av stora 
delar av länets kulturhistoriska bebyggelse växer. Konsekvensen blir att värdefulla byggnader 
och miljöer uppmärksammas, vilket ger goda förutsättningar för bra vård och 
kunskapsförmedling av dessa miljöer.  

Kulturlandskapsvård och kulturturism  
Skötseln av länets besöksvärda fornlämningar och kulturreservat utgör en väsentlig del av 
uppfyllandet av kulturmiljömålen. Insatserna medför att allmänheten lättare kan ta del av valda 
delar av länets fysiska kulturarv ute i landskapet. Ett 60-tal besöksfornlämningar samt två 
kulturreservat har markvårdats genom skötselavtal med markägare, berörda kommuner och 
entreprenörer. Länsstyrelsen avser inte bilda fler reservat. Ett nytt 20-årigt skötselavtal har 
därför framarbetats med markägaren Riddarhuset för Föllingsö kulturlandskap. På 15 platser i 
länet har kulturmiljöguidningar i samarbete med naturvårdsenheten genomförts. Digitalisering 
av turistinformation gällande besöksmålen pågår och har delvis publicerats på Länsstyrelsens 
hemsida som besöksmål.  

PBL-hantering  
En väsentlig del av myndighetens arbete för ökad lokal kompetens i plan-, bygg och 
bostadsprocesser kopplad till kulturmiljömålen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 
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kulturmiljölagen har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag.6 Resultatet av det arbetet är 
sammanfattningsvis gott och kommer att utvecklas vidare under år 2020 då Boverkets och 
länsstyrelsernas utbildning för kommunerna ska lanseras.  

Resultatmått och resultatanalys – Kulturmiljö 
Kulturmiljö (verksamhet 43*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 4,1 4,1 2,1 
Årsarbetskrafter kvinnor 4,3 4,1 3,9 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 13 578 13 093 10 896 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 241 1 239 1 076 
Antal beslutade ärenden 1 385 1 002 985 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 47 38 16 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 7 292 10 0 

 

Sedan 2016 har antalet inkomna ärenden ökat med cirka 17 procent. Inom verksamhetsområde 
43 är ansökan om ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen den största 
ärendegruppen. Under 2018 och 2019 inkom strax över 800 ärenden per år i kategorin. 
Omkring 170 ärenden resulterade i beslut om arkeologiska fältåtgärder såsom arkeologiska 
utredningar, förundersökningar eller undersökningar. Tre har varit av den storleken att de har 
gjorts som upphandlingsliknande förfaranden enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 

Under 2019 ändrades hanteringen på nationell nivå av anslagspost 7:2 stöd till kulturmiljövård. 
Tidigare betalades medlen ut direkt av Riksantikvarieämbetet. Under 2019 har istället medlen 
utbetalats till länsstyrelserna som i sin tur utbetalat dem bland annat som bidrag till 
byggnadsvårdsansökningar. 

Antalet ärenden äldre än två år har ökat med 47 procent sedan 2018 och 250 procent sedan 
2017. Det kopplas till ett aktivt beslut att prioritera kulturmiljövårdsbidrag, ansökan om ändring 
av kyrkoanläggning och ansökan om ändring av byggnadsminnen, båda sistnämnda enligt 2 och 
3 kap. kulturmiljölagen. Ärendegruppen väckt fråga om byggnadsminnesförklaring har därmed 
inte kunnat prioriteras, vilket påverkat statistiken. 

Remisser från andra enheter och sakområden  
Förutom de ärenden som redovisas ovan hanterar kulturmiljöfunktionen cirka 900 ärenden i 
form av internremisser, främst enligt plan- och bygglagen (cirka 150) och miljöbalken (cirka 
670) rörande planer, program, strandskydd, vattenfrågor, fastighetsreglering, naturreservat och 
miljöskydd med mera. Det är totalt en ökning med cirka 30 procent i förhållande till 2018. Det 
interna och externa remissarbetet är vitalt för uppfyllelsen av riksdagens kulturmiljömål inom 
andra samhällsområden. 

Personal  
Som ett resultat av ökad efterfrågan på antikvarisk kunskap har en ny byggnadsantikvarietjänst 
permanentats. Under en period har två extra antikvarier avlastat verksamheten för att minska 
ärendebalanserna inom byggnadsvårdsbidragsverksamheten, byggnadsminnesverksamheten 
och kyrkoverksamheten. Det har medfört en ökning av antalet beslut med cirka 360 ärenden 
jämfört med 2018. En bostadsstödshandläggare avlastade med tio procents tjänst vad gäller 

 

6 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.7, vilket redovisas i 
särskild ordning till Kulturdepartementet, diarienummer 430-1281-2019. 
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momsbedömning och utbetalningar i nationella bidragssystemet. Under hösten har en 
bidragsadministratör på deltid rekryterats i syfte att klara beredningen inom de tidsramar 
årsbudgeten för anslag 7:2 kräver. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning inom kulturmiljöområdet är att myndigheten delvis 
uppfyllt verksamhetskraven enligt kulturmiljölagen, miljöbalken och regleringsbrev. Det råder 
generellt högt ärendetryck, främst inom ärenden kopplat till fysisk planering. Myndigheten 
upplever stor extern och intern efterfrågan av tjänster inom kulturmiljöområdet, exempelvis 
inom samrådsförfrågningar, tillståndsärenden och bidragsansökningar.  

Länsstyrelsen bedömer att målen är uppfyllda inom områdena exploateringsarkeologi, 
byggnadsvårdsbidrag, tillståndsprövning av byggnadsminnen, forn- och kulturlandskapsvård 
samt inom samhällsplanering till exempel planhantering och Ostlänkenprojektet. Inom området 
kulturmiljövård i skogen levereras förväntade prestationer i stort. Dock har myndigheten inte 
nått målet med handläggningstid avseende arkeologiska tillståndsansökningar, 
kyrkoantikvariska ärenden, nybildning av byggnadsminnen och riksintressen kulturmiljö. 
Samverkan internt vad gäller vattentillsynsobjekten behöver förbättras då måluppfyllelse vad 
gäller kulturmiljöhänsyn inte nås i flertalet fall. Vårt externa samarbete med Region 
Östergötland och Östergötlands museum är mycket gott och har resulterat i två externa 
konferenser på temat Agenda 2030 och kulturmiljövården med positiva effekter i de 
kommunala organisationerna. 

Målsättning för vissa handläggningstider är beslutade nationellt av länsråden. I vissa av 
ärendegrupperna, till exempel ansökan om ingrepp i fornlämning nås målsättningen men i 
några delar har Länsstyrelsen svårt att uppnå målet. Främst vad gäller tillstånd inom kyrkliga 
miljöer och avverkningsärenden som berör fornlämningar. Ärendegruppen nybildning av 
byggnadsminnen saknar beslutad måltid och har lång handläggningstid. Under 2019 förändrade 
Skogsstyrelsen sina rutiner rörande avverkningsärenden vilket förlängt 
handläggningsprocesserna för flertalet av dessa ärenden inom Länsstyrelsen. 

Beredningen av ärenden om kyrkliga kulturminnen har prioriterats genom en extraanställd 
antikvarie under en del av året. Vidare har en projektsatsning gjorts under sju månader för att 
minska ärendebalansen inom tillståndsansökan till ändring av byggnadsminne genomförts. 
Satsningarna har haft positiva effekter då huvuddelen av sökandena har fått sina ärenden 
behandlade och avslutade men fortfarande kvarstår ärendebalanser inom områdena kyrkliga 
kulturminnen och nybildning av byggnadsminnen. Det av Kulturmiljövårdsforum nationellt 
initierade projektet Golvläggning av byggnadsminnesuppgifter som hanterat grundregistrering 
av administrativa uppgifter har kunnat prioriteras. Ärenden om nybildning av byggnadsminnen 
och befintliga byggnadsminnen har registrerats med uppdaterade digitala kartavgränsningar 
(formellt krav) vilka förmedlats till fastighetsdatasystemet och vårt eget WebGIS (webbaserat 
geografiskt informationssystem).  

Ett begränsat antal ansökningar om byggnadsminnesförklaring har inkommit till Länsstyrelsen. 
I dagsläget väntar cirka ett 40-tal öppna ärenden, vilket är en hög siffra jämfört med andra län. 
Länsstyrelsen har under året valt att prioritera tillståndsansökningar för byggnadsminnen. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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8. Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
Länsstyrelsens hantering av inträffade händelser 
Tidigt på våren 2019 inträffade omfattande skogsbränder i Tjällmo, Motala kommun. 
Länsstyrelsen bedömer att myndigheten kunde möta det stöd och samordningsbehov som 
uppstod från Motala kommun och räddningstjänst samt möta informationsbehovet hos bland 
andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Regeringskansliet.  

Samlade lägesbilder sammanställdes regelbundet av Länsstyrelsen och samverkansmöten med 
en så kallad ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) genomfördes. Länsstyrelsen kunde i 
samråd med Motala kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland och Polismyndigheten genom 
ISF komma överens om att frågan om evakuering skulle hanteras på lokal nivå utifrån det lokala 
geografiska områdesansvaret.  

Under de omfattande bränderna hade Länsstyrelsen löpande kontakt med övriga 20 
länsstyrelser som förberedde stöd och att med kort varsel kunna bistå. Främst vad gäller 
stabsarbete, samordning av länsstyrelsernas gemensamma resurser samt sakkunskap.  

Som en viktig del i det förebyggande arbetet utfärdade Länsstyrelsen eldningsförbud över hela 
länet, något som innebar en stor kommunikationsinsats. 

Under sommarhalvåret inträffade ett antal allvarliga sprängningar i Linköpings kommun. De 
allvarliga sprängningarna som inträffade i Linköpings kommun under 2019 visade på ett behov 
av att fortsätta utveckla samverkansformer vid tidskritiska händelser med en antagonistisk 
hotbild. Detta arbete pågår, både hos de enskilda aktörerna och gemensamt. Trots att det 
genomförts flera aktörsspecifika utvärderingar av händelserna har Länsstyrelsen för avsikt att 
upphandla en extern utvärdering av hur samverkan fungerade i syfte att ta fram tydligare 
indikatorer för framtida utvärderingar av samverkan. 

Samtliga händelser krävde mer eller mindre omfattande samverkan och har varit föremål för 
flera utvärderingar. Länsstyrelsens bedömning är att det förberedande arbete som genomförts 
inom länet och mellan samtliga 21 länsstyrelser sedan torka och skogsbrandsrisk 2017–2018 gav 
resultat. Främst vad gäller hanteringen av skogsbränderna i Motala kommun 2019. 

Resultatmått och resultatanalys – Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt 
försvar och höjd beredskap 

Allmänt- krisberedskap  
Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultatet är gott. Samverkan och samordning vid 
inträffade händelser, samt en överenskommelse i länet om en gemensam inriktning och plan för 
krisberedskap och civilt försvar i Östergötlands län under perioden 2019–2022, finns fastställd 
inom den gemensamma samverkansstrukturen Samverkan Östergötland.  

Länsstyrelsen bedömer att aktiviteterna som genomfördes under 2019 har ökat förståelsen för 
vilka förmågor och resurser som behövs för att arbeta med krishantering och civilt försvar. 
Länsstyrelsen baserar bedömningen på det ökade intresset hos kommunerna. Några kommuner 
har anställt mer personal och påbörjat ett aktivt arbete med civilt försvar. Samtidigt råder det i 
några kommuner resursbrist, såväl ekonomiskt som personalmässigt, vilket också påverkar 
arbetet med civilt försvar negativt. 

Länsstyrelsen Östergötland har under 2019 stöttat kommunerna genom olika 
utbildningsinsatser. Stödet till kommunerna utgår från kommunöverenskommelsen samt den 
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gemensamt överenskomna inriktningen för perioden 2019–2022. Länsstyrelsen har gett stöd 
och haft en dialog med kommuner både i samband med framtagandet av styrdokument samt vid 
återkoppling av beslut efter granskning/uppföljning av kommunernas krisberedskap. 

Civilt försvar och höjd beredskap  
Länsstyrelsens arbete har resulterat i att samtliga kommuner har utsett säkerhetsskyddschefer 
och i vissa kommuner även biträdande säkerhetsskyddschefer. Arbetet med rutiner och materiel 
för att kunna hantera säkerhetskänsliga uppgifter är under uppbyggnad. Arbetet med att 
etablera en process för säkerhetsskyddsanalys är delvis påbörjat hos några kommuner. 
Kommunerna har påbörjat arbetet med krigsorganisation och krigsplacering utifrån 
kommunöverenskommelsen.7  

Flertalet kommuner har påbörjat arbetet med att ge nyckelpersoner i organisationen utbildning 
kring höjd beredskap. Detta inkluderar att hantera säkerhetskänsliga uppgifter. Länsstyrelsen 
har därutöver genomfört utbildningsdagar i administrativa rutiner och personsäkerhet. Under 
hösten 2019 genomfördes utbildningar för säkerhetsskyddad upphandling och 
säkerhetsskyddsanalys. Den 24 oktober anordnade Länsstyrelsen en totalförsvarskonferens i 
samverkan med Helikopterflottiljen. Syftet med konferensens var att höja kunskapen och öka 
medvetenheten om totalförsvarsfrågor. 

I länet finns det en gemensam samverkan benämnd Samverkan Östergötland och genom denna 
samverkan har en arbetsgrupp för krigsorganisation och krigsplacering skapats. Arbetsgruppen 
består av Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har 
genomfört olika utbildningsinsatser kopplat till krigsorganisation och krigsplacering för 
samtliga aktörer i Samverkan Östergötland. Målgrupp är HR/personal, kommunikatörer, 
säkerhetssamordnare, beredskapssamordnare samt jurister. 

Länsstyrelsen har genomfört den distribuerade övningen av TFÖ 2020 i samtliga 13 kommuner 
och Räddningstjänsten Östra Götaland. Planering och förberedande insatser inom TFÖ har 
genomförts för att klara fortsatta aktiviteter under 2020.  

Uppföljning av kommunernas krisberedskap och tillsyn- skydd mot olyckor  
Länsstyrelsen har tidigare granskat samtliga kommuners styrdokument. Merparten av länets 13 
kommuner uppfyller målen helt eller i huvudsak genom att ha ett gällande styrdokument som 
innefattar de delar som anges i överenskommelsen. 

Länsstyrelsen har i flera fall påtalat brister i form av otydlig koppling mellan risk- och 
sårbarhetsanalysen och styrdokument vad gäller åtgärder som behöver vidtas. Kommunerna har 
upplevt en viss otydlighet kring formella krav på utformning och innehåll i styrdokument. Detta 
har i sin tur påverkat på vilket sätt kommunerna har använt sina styrdokument. 

Det finns överlag ett behov i länets samtliga kommuner att utveckla arbetet med WIS 
(webbaserat informationssystem) och Rakel. Detta handlar bland annat om att skapa en 
redundans i organisationen genom att rätt funktioner och tillräckligt antal personer har 

 

7 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.4 
Beredskapsplanering för civilt försvar, och regleringsbrevsuppdrag 3.5 Prioriterade områden i arbetet med 
civilt försvar, vilka redovisas i särskild ordning till Justitiedepartementet, diarienummer 457-17102-2019 
och 457-534-2020. 
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behörighet och kunskaper i dessa system. Länsstyrelsen genomför månatliga sambandsprov i 
Rakel och WIS med aktörerna på regional nivå och där samtliga kommuner deltar. 

Länsstyrelsen bedömer att majoriteten av länets kommuner har en etablerad samverkan med 
aktörer inom sitt geografiska område, bedöms ha en förmåga att ta fram en samlad lägesbild vid 
en händelse samt kunna samordna information till allmänheten vid en händelse. Ett flertal av 
länets kommuner uttrycker svårigheter att få ett fungerande krishanteringsråd.  

Utformningen av kommunerna och räddningstjänstförbundets handlingsprogram skiljer sig en 
del. Länsstyrelsen har tidigare tillsammans med andra län gjort en gemensam inriktning för 
yttranden över handlingsprogram, den är ett bra stöd inför höstens granskningar av förslag till 
handlingsprogram. Länsstyrelsen bedömer länets förmåga till en 3: a på en 5-gradig skala. Det 
målstyrda arbetet behöver utgå mer från de lokala förutsättningarna och den lokala riskbilden. I 
vissa kommuner behöver samarbetet mellan räddningstjänsten och övriga delar av kommunen 
stärkas. Det målstyrda arbetet har emellertid förbättrats. Vissa kommuner har gjort stora 
framsteg. Hantering och planering av räddningsinsatser fungerar ofta bra för de typer av olyckor 
som räddningstjänsterna är vana att hantera, men kan utvecklas när det gäller olyckor som 
händer sällan. 

Det finns ett fungerande samarbete att hjälpa varandra mellan räddningstjänsterna i länet, 
vilket är en styrka. Det är fortfarande en del räddningstjänster som i dagsläget inte är kopplade 
till en större ledningscentral, vilket kan innebära en brist för hantering av större händelser eller 
många mindre händelser i länet. Fortsatt utveckling väntas inom området de kommande åren. 
En av de minsta kommunerna har svårigheter att skapa en bra beredskap för större insatser och 
behöver söka samarbeten inom området, vilket har påtalats i samband med tillsyn. 

Räddningstjänst under höjd beredskap är ett område där planeringen länge legat på en låg nivå. 
Det stora räddningstjänstförbundet har börjat att arbeta med frågorna, annars ser det ganska 
olika ut i länet hur långt man kommit. Länsstyrelsen kommer att påtala vikten av att området 
behandlas i kommande handlingsprogram.  

Länsstyrelsen Östergötlands och länsstyrelsegemensamma förberedelser för 
personalförsörjning vid större samhällsstörningar 
Under 2019 har länsstyrelserna tillsammans tagit fram riktlinjer för hur länsstyrelserna ska 
kunna stödja varandra vid en samhällsstörning. Sommaren 2019 indelades samtliga försvars- 
och beredskapsdirektörer i ett överenskommet beredskapsschema i syfte att ytterligare öka 
samverkan på den strategiska nivån med MSB och samordning mellan länsstyrelser under 
semesterperioden. Två beredskapsdirektörer var avdelade per vecka under semesterperioden. 
En beredskapsdirektör var avsedd för att förstärka MSB:s organisation och en 
beredskapsdirektör var avsedd för länsstyrelsegemensam samordning. Beredskapsdirektörer 
som var avdelade för att förstärka MSB:s organisation har genomgått riktad utbildning för 
ändamålet.  

Länsstyrelsen hade inför sommaren skapat samlade regionala lägesbilder avseende tillgången 
på vatten. Under sommaren 2019 planerade myndigheten sommarens semesteruttag med 
bibehållen beredskap för nyckelbefattningar och nyckelpersonal. Länsstyrelsen bedömer att det 
under året funnits en fungerande samverkan med Jordbruksverket, MSB, SMHI, SGU (Sveriges 
geologiska undersökning) och andra berörda myndigheter för att vara väl förberedda inför 
eventuella händelser.  
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Länsstyrelserna bedömer att 2019 års händelser inneburit att samverkan mellan myndighetens 
olika sakområden har ökat. Som exempel kan nämnas naturvård, lantbruk, vatten och 
krisorganisation efter torkan 2018 och den samverkan har fortsatt inför årets arbete. 
Länsstyrelsen har haft en vilande ”torkangrupp” som kan återupptas vid behov. 

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor  
Två gånger per år träffas länets Regionala krishanteringsråd för krisberedskap och skydd mot 
olyckor. Rådet består av tio myndighetschefer eller motsvarande med uppgifter inom 
krishanteringsområdet. Rådet har under året arbetat med totalförsvarsfrågan och utveckling av 
länets krishantering. Exempel på frågor som hanterats är om det är lagligt att genomföra 
säkerhetsprövning och registerkontroll av folkvalda, pågående utredningar samt planering inför 
genomförande av totalförsvarsövning (TFÖ) 2020.  

Sedan rådet bildades har förändringar och krav från omvärlden inneburit att det finns behov av 
att se över rådets uppdrag och arbetsformer. Som en konsekvens av detta har rådet utökats med 
tre kommundirektörer. Vidare har beslutats om en fördjupningstimme om totalförsvarsfrågor i 
samband med att länsledningen träffar länets samtliga kommundirektörer. Detta då det finns 
behov av att utöka den strategiska nivån med målgruppen kommunchefer för att ytterligare 
kunna förankra och samordna insatser med bäring på krisberedskap och civilt försvar. Bland 
annat utifrån landstings- och kommunöverenskommelsen vad gäller nya krav kopplat till civilt 
försvar.  

Sex gånger per år träffas en styrgrupp, regional samordningsfunktion (RSF), som har till uppgift 
att initiera samverkan när det finns behov, det vill säga om någon av aktörerna i förväg har 
kännedom om risker och händelser som de befarar kan leda till större händelser, stora olyckor 
och kriser som kräver samverkan mellan aktörerna. RSF består av samtliga aktörer som ingår i 
”Samverkan Östergötland”. Exempel på frågor som hanterats är grundplanering för evakuering, 
utrymning och inkvartering, styrel samt planering för krigsorganisation, krigsplacering och 
verksamhet under höjd beredskap. Under augusti genomfördes ett gemensamt internat med 
temat uppföljning av den stora skogsbranden i Tjällmo och samverkan vid de allvarliga 
sprängningarna som inträffade i Linköpings kommun. 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 
Länsstyrelsen i Östergötlands län medverkar i ett länsstyrelsegemensamt treårigt 
utvecklingsprogram (PKR). Programmet leds av Länsstyrelsen Uppsala och syftet är att under 
perioden 2018–2020 utveckla länsstyrelsernas förmågor avseende krisberedskap och 
totalförsvar. Programmets förväntade förmågeökningar har länsstyrelsegemensamt beskrivits i 
fem effektmål under 2017. Dessa omfattar informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, 
upprättande och spridning av lägesbilder, delning av information med hög säkerhetsklass samt 
förmåga till regional ledning från en alternativ ledningsplats. MSB är en viktig samverkanspart i 
länsstyrelsernas utvecklingsarbete inom PKR. 

Programmets förändringsstrategi är att utveckla gemensamma lösningar som införs av 
länsstyrelsernas linjeorganisationer. Förmågeökningarna utgörs av utvecklade arbetssätt och 
uppgradering av tillhörande säkerhetstekniska lösningar. PKR har fram till och med 2019 också 
bidragit till anpassningar av den länsstyrelsegemensamma organisationen samt tydliggjort 
ansvarsförhållanden i densamma. Förmågeökningarna är nödvändiga för att varje länsstyrelse 
ska klara av uppgiften att bygga upp det civila försvaret och kunna fullgöra sin uppgift som 
högsta regionala totalförsvarsmyndighet. 
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Skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap (verksamhet 45*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 5,3 5,5 4,5 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,7 5,2 4,1 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 17 201 17 884 11 997 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 289 202 198 
Antal beslutade ärenden 276 154 215 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 30 1 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

 

Under året har en fortsatt utökning av personalstyrkan skett, främst inom informationssäkerhet 
och säkerhetsskydd. Länsstyrelsen Östergötland har under året fortsatt avsatt personella 
resurser för deltagande i nationella utvecklingsarbeten som pågår inom skydd mot olyckor, 
krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. Antal ärenden inom området riskhantering och 
säkerhet har ökat, vilket påverkar resultatet för både inkomna/upprättade och beslutade 
ärenden.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen bedömer att målen i stort sett är uppfyllda inom området. Visst arbete kvarstår 
med att öva och utbilda övertagande av kommunal räddningstjänst. Länsstyrelsens åtgärder 
inom länet bedöms ha bidragit till en höjd kunskaps- och medvetandenivå vad gäller civilt 
försvar i länet. Myndighetens insatser inom lag om skydd mot olyckor har inneburit en minskad 
sannolikhet för uppkomst av bränder genom eldningsförbud samt inriktning och samordning så 
att länets resurser kunde användas på ett effektivt sätt vid de skarpa händelser som inträffat 
under 2019. Nationellt har Länsstyrelsen Östergötland bidragit till att Sverige under sommaren 
haft beredskap att hantera samhällsstörningar och stora skogsbränder. 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att arbetet inom skydd mot olyckor och 
krisberedskap samt civilt försvar sker enligt plan, uppdrag i regleringsbrev och i enlighet med 
den överenskommelse som finns mellan myndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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9. Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Det systematiska arbetet med att förbättra miljötillståndet har fortsatt under året. Länsstyrelsen 
har under flera år utökat provtagningsinsatserna i länets vattenmiljöer för att få bättre kunskap 
om vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag, sjöar 
och kustområden. Ett större och bättre kunskapsunderlag har också varit en förutsättning för 
den omfattande statusklassningen av länets vattenförekomster som genomfördes under våren. 
Länsstyrelsen har även genomfört en åtgärdsanalys för att identifiera de effektivaste åtgärderna 
för att uppnå god kemisk och ekologisk status. Därutöver har flera åtgärdsinsatser genomförts 
för att minska effekten av övergödningen inom LEVA-uppdraget (Lokalt Engagemang VAtten). 

Fokus för miljöskyddsenhetens arbete under 2019 har varit att arbeta med åtgärder för att 
uppnå miljömålen giftfri miljö, ingen övergödning, god hälsa och begränsad klimatpåverkan. 
Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med ökad dialog för att på sikt få större genomslag för miljö- 
och hälsoskyddsfrågorna. Exempelvis har en konsultdag genomförts och grupper av 
verksamheter har bjudits in till möten för att lyfta aktuella frågor och informera om de regler 
som gäller. Länsstyrelsen har haft sådana möten för länets reningsverk, deponier och 
lantbrukare. Intressenter och vattenråd har bjudits in för att informeras om den nya 
statusklassningen. 

Tydlig kommunikation kring bidragsstöd för direkta miljöåtgärder, såsom Klimatklivet, LOVA, 
bidrag för bättre vattenhushållning och bidrag för sanering av förorenade områden har gett 
faktiska miljövinster.  

Länsstyrelsen arbetar systematiskt med att växla upp statliga anslag genom att söka EU-medel 
och olika nationella åtgärdsanslag. Under 2019 har Länsstyrelsen deltagit i och drivit nio EU-
projekt och ett flertal nationellt finansierade åtgärdsprojekt som innebär att Länsstyrelsen kan 
fördjupa och bredda sin kompetens och genomföra fler miljö- och klimatåtgärder. Det är ett 
effektivt sätt att växla upp begränsade resurser och uppnå en bättre miljö i snabbare takt. 

Satsningen fortsätter genom att kartlägga förekomst av PFAS (högfluorerande ämnen) där 
Länsstyrelsen bland annat sammanställt och analyserat provresultaten från reningsverk och 
deponier. Resultatet och fortsatt arbete har presenterats på möte med deponiägare. 
Länsstyrelsen har även genomfört utökad provtagning i flera sjöar och grundvatten för att spåra 
källor till PFAS.  

Inom förorenade områden har det genomförts ett flertal undersökningar och utredningar vid 
Länsstyrelsens tillsynsobjekt tillhörande riskklass 1, mycket stor risk. Därutöver har det också 
genomförts undersökningar på flera objekt där kommunerna är tillsynsmyndigheter. EU-
projektet INSURE har avslutats under året och resulterat i flera vägledande dokument, bland 
annat en handbok, Tillsyn av förorenade områden vid pågående verksamheter. Inom vår 
tillsynsvägledning har Länsstyrelsen bland annat haft ett projekt om tillsyn av fritidsbåtshamnar 
och båtuppställningsplatser samt fortsatt dialogen med kommunerna om hantering av 
föroreningar i exploateringsärenden. Myndigheten har under året arbetat med att förbereda för 
fastställande av miljöriskområde för ett av våra områden. Efterbehandlingsåtgärder har 
genomförts vid Bestorp såg och Brenäs såg.  

Inom Seveso har den planerade tillsynen utförts under året och Länsstyrelsen har dessutom 
tagit fram ett årshjul som verktyg för att ytterligare förbättra arbetet enligt Sevesolagstiftningen.  

Inom tillsyn och tillståndsprövning har arbetet under 2019 fortsatt med att verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Länsstyrelsen har implementerat Miljösamverkan 
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Sveriges handbok för klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 
förorenade områden genom att ställa krav på ökat underlag i tillståndsprövning och tillsyn. 
Länsstyrelsen ställer också andra krav kopplat både till miljökvalitetsnormerna och 
klimatanpassningen när myndigheten tillståndsprövar och genomför tillsyn jämfört med 
tidigare år. Länsstyrelsen har ökat tillsynen inom energiområdet under året.  

Fokus för tillsynen inom miljöskyddsområdet har varit att uppfylla miljömålen övergödning, 
giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har fortsatt arbetet med att förbättra 
dialogen med verksamheterna. Resultatet på kort sikt är att myndigheten får fler ärenden att 
arbeta med och en förbättrad dialog med verksamheterna som på sikt leder till ökat förtroende 
och större miljöeffekter. Länsstyrelsen har fortsatt den särskilda satsningen på ökad tillsyn 
avseende reningsverken. Länsstyrelsen har förbättrat underlagen för nationella rapporteringar 
och genomfört tillsynsbesök.  

Östergötland har varit hårt drabbat av klimatförändringarna med bland annat låga 
grundvattennivåer som följd av liten nederbörd. För att möta de utmaningar som ett förändrat 
klimat innebär kopplat till vattenförsörjning har Länsstyrelsen under året reviderat länets 
vattenförsörjningsplan som kommer att färdigställas under början av 2020. Länsstyrelsen har 
skapat en intern beredskapsorganisation för att kunna hantera effekterna av 
klimatförändringarna kopplat till bland annat vattenhushållning. Arbete pågår i flera 
kommuner med att ta fram nya och revidera befintliga vattenskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen 
har delat ut tre miljoner kr i bidrag för bättre vattenhushållning till sex kommuner fördelat på 
nio projekt. Länsstyrelsen har också förenklat handläggningsförfarandet för bekämpningsmedel 
i vattenskyddsområden.8  

Länsstyrelsen bedriver större delen av myndighetens tillsynsvägledning inom Miljösamverkan 
Östergötland, MÖTA. Myndigheten samordnar arbetet och leder flera arbetsgrupper bland 
annat inom hälsoskydd, miljöskydd, avlopp, lantbruk och förorenade områden. Länsstyrelsen 
anordnar handläggarträffar och arrangerar utbildningsinsatser. Exempel på projekt som 
genomförts under året är egenkontroll vid lantbruk, gummigranulat från konstgräsplaner och 
gemensamma bedömningsgrunder avlopp.  

Arbetet med att effektivisera handläggningen av tillstånd för miljöfarlig verksamhet har fortsatt. 
Antalet inkomna ärenden har tredubblats under året. Trots detta är måluppfyllelsen densamma 
som året innan.  

Planeringen för Ostlänken samt ett ökat exploateringstryck för bostäder i länet har inneburit att 
Länsstyrelsen har utökat arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågorna i samhällsplaneringen.  

Naturvård 
Det systematiska och långsiktiga arbetet att förbättra tillståndet i naturen har fortsatt under 
året. Naturvårdsarbetet präglades av en betydande budgetneddragning genom budgetbeslutet i 
december 2018. För att anpassa oss till de förändrade förutsättningarna avbröts 
provanställningar och visstidsanställningar avslutades. Under året har det i 
vårändringsbudgeten tillförts en del resurser som förbättrat förutsättningarna för 
verksamheten.  

 

8 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.15 vilket redovisas i 
särskild ordning till Miljö- och energidepartementet, senast den 1 mars 2020. 
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Antalet nya naturreservat och skyddad areal har ökat och Länsstyrelsen har skrivit nya avtal 
med markägare. Under året har 15 nya naturreservat beslutats. I många av de 283 befintliga 
naturreservaten har åtgärder genomförts för att utveckla områdenas naturvärden och underlätta 
för besökare. Exempel på skötselåtgärder är slåtter av cirka 25 ängar, en naturvårdsbränning 
och återskapande av ett par våtmarker. Underhåll av fågeltorn, skötsel av vandringsleder och 
förbättringar av informationsmaterial är exempel på åtgärder för friluftslivet. Andra större 
arbetsuppgifter under året var att markera reservatsgränser och att vårda byggnader i 
reservaten.9  

Det stora byggandet av bland annat bostäder och infrastruktur i Östergötland tar mark i anspråk 
och har därför fortsatt generera en stor mängd ärenden att handlägga. Tillsynen har genomförts 
i stort utifrån gjord planering. Antalet ärenden var större än föregående år. Länsstyrelsen har 
under året hanterat ett stort antal naturvårdsrelaterade miljöbalksärenden. Totalt har cirka        
1 300 ärenden avslutats. Numerärt stora ärendegrupper är 12:6-samråd enligt miljöbalken 
(cirka 330 avslutade ärenden), anmälan om vattenverksamhet (cirka 120 avslutade ärenden) 
och granskning av kommunala strandskyddsdispenser (cirka 240 avslutade ärenden).  

Det tvärsektoriella arbetet och dialogen med brukare och intressenter har varit intensivt. 
Arbetet med hotade arter har inneburit både ökad kunskap genom inventeringar och konkreta 
skyddsåtgärder av arternas livsmiljöer. Länsstyrelsen har deltagit i och driver tre stora Life-
projekt som innebär att myndigheten kan genomföra viktiga naturvårdsåtgärder samtidigt som 
det bygger upp kompetensen. Detta är också ett effektivt sätt att växla upp och öka begränsade 
resurser. Sammantaget har verksamheten bidragit till måluppfyllelse av de miljökvalitetsmål 
som naturvården arbetar mot.  

Arbetet med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur har fortsatt. Arbetet har 
innehållit fortsatt förankring och dialog med berörda genom möten och träffar där grön 
infrastruktur har presenterats och diskuterats. Grön infrastruktur har bland annat tagits upp på 
Länsstyrelsens naturvårdsråd samt på ett möte med en bred representation från skogs- och 
jordbruksnäringen. Strävan har varit att åstadkomma bred samverkan inom länet. 
Handlingsplanen har inneburit att Länsstyrelsen nu har ett kunskapsunderlag som ger 
förutsättningar för en effektiv naturvård med ett helhetsperspektiv på landskapet. Samverkan 
med alla sektorer och intressenter är en förutsättning för framgång. Länsstyrelsen ser 
handlingsplanen som ett viktigt paraply för naturvårdsarbetet och en väg för hållbar 
samhällsutveckling. Under året har ett förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i 
Östergötland arbetats fram. En remissversion skickades ut i slutet på året för att få in 
synpunkter på förslaget.  

Verksamheten vid naturum Tåkern har fortsatt på liknande sätt som tidigare men med minskat 
öppethållande på grund av den minskade budgeten. Antalet besökare vid naturum har minskat 
något. Myndigheten har under året fortsatt att ge ut nyhetsbrevet NaturE, och information om 
Länsstyrelsens naturvårdsarbete har även spridits genom hemsidan, foldrar, skyltar samt vid 
olika sammankomster. Länsstyrelsen har samordnat och hållit ihop ett guideprogram som 
bjuder in allmänheten till många olika aktiviteter i Östergötlands natur och resultatet blev 383 
guidningar med 6 306 deltagare, i snitt 23 personer per guidning. 

  
 

9 En väsentlig del av arbetet inom området redovisas i regleringsbrevsuppdrag 3.17, vilket redovisas i 
särskild ordning till Naturvårdsverket, diarienummer 512-1394-2019. 
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Resultatmått och resultatanalys – Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 
Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd  
(verksamhet 5*) 2019 2018 2017 

Årsarbetskrafter män 30,8 29,9 28,5 
Årsarbetskrafter kvinnor 53,5 56,4 46,8 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 113 136 114 382 99 575 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 3 160 3 116 2 798 
Antal beslutade ärenden 3 293 2 895 2 442 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 163 248 211 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 118 553 51 832 42 137 
Verksamhetens resultatindikator: 
Antal 12:6-samråd (525) 326 287 215 

Måluppfyllnad (%) för Lisa-målet (42 dagar) för 12:6-samråd (525) 69 66 - 
Kostnader för tillsyn miljöfarlig verksamhet (555) i förhållande till 
Länsstyrelsens del av tillsynsintäkter i FAPT i tkr och % 

77,7% 
3 889 tkr  
5 003 tkr 

- - 

Median (%) för handläggningstid för anmälningsärenden för 
vattenverksamhet (535) 62 - - 

Antal beslutade anmälningsärenden för vattenverksamhet (535)  117 103 100 
Nedlagd tid för miljötillsyn i förhållande till behövd tid enligt länets 
behovsutredning (%) 68 - - 

 

Länsstyrelsen konstaterar att ärendeinströmningen totalt sett har minskat inom området. 
Samtidigt har myndigheten beslutat många fler ärenden än tidigare år. Satsningen på att avsluta 
äldre ärenden har gett resultat och Länsstyrelsen ser en god trend gällande dessa ärenden. 

Antalet samrådsärenden ökar stadigt och är den vanligaste ärendetypen. Den faktiska 
måluppfyllnaden av 42-dagarsmålet är väsentligt högre och torde bero på att vissa ärenden inte 
börjar räkna tid förrän ärendet är komplett. 

Årsarbetskraften har totalt sett minskat inom området vilket ligger i linje med de beslut som 
fattats.  

Lämnade bidrag har ökat markant från tidigare två år. Den största delen av ökningen beror på 
att myndigheten har haft flera stora saneringar av förorenade områden på gång under året. 
Cirka 80 procent av den utbetalda summan har gått till det. En del av ökningen beror också på 
det nya bidraget för bättre vattenhushållning och mer pengar för LOVA-bidrag. LONA-stödet 
har dock minskat under samma period. 

Samlad bedömning av resultat 
Sammanfattningsvis konstateras att planerat arbete har utförts och att det har gett förväntat 
resultat. Neddragningen av tillsynsresurserna har lett till att Länsstyrelsen har varit tvungen att 
minska tillsynsinsatserna vilket får konsekvensen att myndigheten inte har genomfört den 
tillsyn som hade önskats.  

De insatser som Länsstyrelsen har genomfört inom exempelvis skydd av dricksvatten, Ostlänken 
och åtgärder mot övergödningen har bidragit till ökad måluppfyllelse inom ramen för 
miljömålsarbetet.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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10. Lantbruk och landsbygd 
Utbetalningar och ärendebalans 
Länsstyrelsen har prioriterat arbetet med hantering av utbetalningar av äldre jordbrukarstöd 
från åren 2015–2018 samtidigt som hanteringen av 2019 års ansökningar utförts. Den ökade 
totalkostnaden för område 60* kan i stort hänföras till handläggning av SAM, 60111, tack vare 
förstärkning av förvaltningsanslag samt interna prioriteringar som Länsstyrelsen Östergötland 
gjort. Resultatet är att totala ärendebalansen för jordbrukarstödsärenden minskat med närmare 
5 000 ärenden under året. Från 13 290 den 1 januari till 8 378 den 31 december. 

Utbetalningar för åren 2015–2018 har Länsstyrelsen beslutat om för cirka 7 400 ärenden och ett 
totalbelopp om 91 miljoner kr. Hälften av totalsumman rör 2018 års stöd och andra halvan är 
för åren 2015–2017. Det kvarstår ett större antal utbetalningsärenden för 2015–2018 men med 
små belopp. Kvarstår gör också arbete med återkrav sedan programperiodens start vilket är 
samma för alla länsstyrelser. Det syns främst i resultatindikatorn för utbetalda stöd inom 
miljöersättningar samt ekologiska stöd där merparten av kvarvarande utbetalningar från 2015–
2018 finns och är större än de två föregående åren. 

Resultatmått och resultatanalys – Lantbruk och landsbygd 
Lantbruk och landsbygd (verksamhet 60*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 9,3 9,4 8,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 26,0 24,6 23,4 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 37 298 35 690 33 645 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 13 060 12 583 11 093 
Antal beslutade ärenden1) 18 083 10 269 17 014 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 4 386 5 707 2 059 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 18 0 
Verksamhetens resultatindikator: 
Miljöersättningar och ekologiskt stöd (tkr): 256 536  145 375  182 912  

Kompensationsstöd(tkr): 33 368  34 614  36 733  
Landsbygdsstöd (företagsstöd, projekt, miljöinvest) (tkr): 89 501 70 532 39 773 
Direktstöd (gård, grön, unga, nöt) (tkr) 592 393  592 272 600 617 
Summa 971 799  842 795 860 035 

1) Under 2019 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från Länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS. Redovisade data för år 2017 och år 2018 hämtas från årsredovisningen. 

Utbetalningen 2018 utgörs av utbetalning av övrig offentlig medfinansiering som Länsstyrelsen 
erhållit från Region Östergötland och utbetalat i samband med stöd inom 
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. 

Samlad bedömning av resultat 
Stor minskning av total ärendebalans och stora utbetalningar för åren 2015–2019 för 
jordbrukarstöd har varit möjligt tack vare hårda prioriteringar. Trots detta kvarstår mycket 
arbete med att helt slutföra stödåren 2015–2018 för jordbrukarstöden. Många ärenden kvarstår 
att besluta och arbete med återkrav återstår att göra. Därför bedöms fortsatt att det finns 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

36 
 

utvecklingsbehov. För stödåret 2019 anser Länsstyrelsen Östergötland att resultatet för både 
hantering av jordbrukarstöd och projekt- och företagsstöd har varit gott till utmärkt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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11. Fiske 
Länsstyrelsen Östergötland deltar tillsammans med länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och SLU 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) aqua i projektet Refisk. Projektet syftar till att revidera 
fiskeregler samt utse fredningsområden för lekande rovfisk i det gemensamma kustområdet. 
Länsstyrelsen Östergötland lämnade in sitt förslag på fredningsområden den 15 september. 
Beslut från Havs- och vattenmyndigheten beräknas till den 1 april 2020. 

Länsstyrelsen omförordnade 83 tillsynsmän vilka bevakar fisket, främst i länets 
fiskevårdsområden.  

Länsstyrelsen organiserar även fisketillsyn inom kustområdet med stöd av Havs- och 
vattenmyndighetens anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön. Länsstyrelsen har under 
året ansvarat för och genomfört fisketillsyn inom kustområdet. 315 timmar lades på tillsyn av 
fisket vid kusten under 2019.  

Länsstyrelsen startade en kurs i fisketillsyn då nya regler krävde att många av länets tillsynsmän 
behövde uppdatera sin utbildning. Tre utbildningstillfällen hölls i Länsstyrelsen Östergötlands 
lokaler där sammanlagt 87 personer deltog.  

Insatsen mot illegalt kräftfiske i Vättern i samverkan med Länsstyrelsen Jönköping, 
Polismyndigheten och Skatteverket fortlöpte under 2019. Under sommaren 2019 gjordes en 
storsatsning mot det illegala kräftfisket och under säsongen var bevakningen stor. Den positiva 
trenden håller i sig och även i år gjordes färre anmälningar och tillslag. 

Resultatmått och resultatanalys – Fiske 
Fiske (verksamhet 62*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,6 1,0 0,8 
Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,1 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 505 1 812 1 187 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 198 188 227 
Antal beslutade ärenden 204 176 253 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 150 268 330 

 

Andelen ärenden har minskat något under 2018–2019 jämfört med 2017 men går man längre 
tillbaka går det inte att se någon trend. Minskningen av utbetalade bidrag under 2019 beror på 
att färre ansökningar kom in än under 2018. Den minskade verksamhetskostnaden beror på att 
verksamhetsområdet inte har varit fullt bemannat under hela året. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har uppnått de mål myndigheten hade inför verksamhetsåret 2019. I olika projekt 
och samarbeten har Länsstyrelsen arbetat med målsättningen att utveckla fisket, men samtidigt 
värna om resursen. Arbetet har skett både internt och genom samarbete med andra 
länsstyrelser, myndigheter samt andra aktörer. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt  
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12. Folkhälsa 
För att i länet skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen 
samverkar Länsstyrelsen Östergötland med olika aktörer i länet. Det finns en deklaration för 
folkhälsa, ett politiskt nätverk för folkhälsa samt ett tjänstemannanätverk för folkhälsa. I 
nätverken ingår Region Östergötland, länets 13 kommuner samt Länsstyrelsen Östergötland. 
Genom att delta i nätverken vill Länsstyrelsen bidra till att utveckla både de uppdrag kring 
folkhälsa som Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för, likväl som att stödja och identifiera 
synergier med andra aktörers uppdrag. På tjänstemannanivå har det resulterat i ökade 
kontaktytor och fler gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn och 
resurseffektivitet. Det finns fortfarande en utvecklingspotential i Länsstyrelsens arbete i det 
strategiskt övergripande folkhälsoarbetet på politisk nivå. 

Myndigheten har flera uppdrag inom folkhälsoområdet. Exempelvis ANDTS (Alkohol, 
Narkotika, Doping, Tobak och Spel), alkohol- och tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, 
föräldraskapsstöd och friluftsliv. Länsstyrelsen lägger stort fokus på att föra ut den nationella 
politiken och de nationella strategierna i länet. Detta genomförs till exempel genom länets 
ANDT-råd och det regionala brottsförebyggande rådet (Regbrå). Det finns en regional ANDT-
strategi som sätter ramarna för det regionala arbetet. Under året spred Länsstyrelsen kunskap 
om den nya lagen på tobaksområdet genom råd och nätverk, hemsidan, pressmeddelande och 
informationskampanj på sociala medier. Länsstyrelsens bedömning är att arbetssättet har 
bidragit till ökad samverkan, kunskap om varandras organisationer och tillskapandet av 
gemensamma aktiviteter. Arbetssättet bidrar även till att lokala och regionala behov tas tillvara 
på ett bra sätt. 

Länsstyrelsen har kartlagt folkhälsan i länet i samverkan med Region Östergötland och länets 
kommuner. I år har parterna tillsammans tagit fram en rapport om ungdomsenkäten Om mig 
och en rapport om mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten och narkotikakartläggning. 
Kartläggningarna/rapporterna bidrar till en större kunskap och är viktiga för prioritering av 
insatser i länet. Länsstyrelsen ser som effekt att frågorna lyfts upp på agendan i kommunerna 
samt att Länsstyrelsen och andra aktörer kan förbättra sina insatser inom området och öka 
samverkan. 

Under 2019 har Länsstyrelsen genomfört flera kompetensutvecklingsinsatser kopplat till 
folkhälsa. Till exempel utbildning i Östgötapiloten, seminarium om maskulinitet, dopning och 
psykisk ohälsa, seminarium om kosttillskott, energidrycker och rörelse, utbildning i 
arbetsmetoden 100% ren hårdträning, utbildning i intersektionella perspektiv i våld i nära 
relationer samt konferens Ställ om för framgång – hälsofrämjande processer som drivkraft i 
miljömålsarbete. Länsstyrelsen har genom detta synliggjort hur folkhälsan genomsyrar flera 
olika områden. Länsstyrelsen bedömer att myndigheten bidragit till att öka kunskapen i länet 
om hur folkhälsan kan påverkas ur flera perspektiv.  

Under året har Länsstyrelsen fortsatt utveckla det interna arbetssättet kring preventionsarbete 
och främjande arbete. Syftet är att myndigheten ska bli mer samordnad i kontakter med 
kommunerna och utgå ifrån kommunernas behov i det preventiva arbetet med barn och ungas 
uppväxtvillkor inom ramen för Länsstyrelsens olika uppdrag. Länsstyrelsen har under 2019 
skapat en intern organisation för arbetet och fokuserat på kompetenshöjande insatser för 
medarbetarna. Länsstyrelsen har efter ansökan utsett tre pilotkommuner där myndigheten 
under 2020 kommer arbeta med att stödja kommunerna utifrån deras behov. 
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Resultatmått och resultatanalys – Folkhälsa 
Länsstyrelsens analys är att det i länet finns olika plattformar för folkhälsa där Länsstyrelsen 
samordnar eller deltar. Länsstyrelsens bedömning är att kompetensutvecklingsinsatser samt 
stöd vid genomförande av åtgärder på området är efterfrågade. Att erbjuda länets kommuner 
forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan bedömer Länsstyrelsen som 
viktigt och det är viktigt att anpassa detta för både stora och små kommuner. 

Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten har fått ett särskilt uppdrag att som 
pilotlän samordna folkhälsoarbetet på regional nivå. Länsstyrelsen Östergötland följer arbetet 
och har påbörjat ett utvecklingsarbete kring prevention för att samordna sina uppdrag för att 
stödja kommunerna i tidiga och preventiva insatser. Länsstyrelsen Östergötland ser med fördel 
att antalet pilotlän kan utökas, alternativt att uppdraget utökas till samtliga länsstyrelser. 

Folkhälsa (verksamhet 70*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,1 0 0 
Årsarbetskrafter kvinnor 3,4 3,8 3,6 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 4 874 5 152 5 812 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 41 31 33 
Antal beslutade ärenden 25 30 15 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndighetens insatser är viktiga för utvecklingen av 
folkhälsan i länet. Trots det är hälsoskillnaderna i Östergötland fortfarande stora och det finns 
mycket kvar att göra innan målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska utjämnas inom en 
generation är uppnått. Länsstyrelsen ser behov av insatser från olika aktörer på olika nivåer och 
inom olika sektorer. Länsstyrelsen ser det påbörjade arbetet med prevention som en viktig 
nyckel i detta arbete. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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13. Jämställdhet 
Under 2019 har fokus på Länsstyrelsens jämställdhetsarbete varit att genomföra arbetet med 
den regionala strategin för jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM).10  

För att bedriva det interna arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering har 
Länsstyrelsen ett Råd för lika villkor. Rådet är ett myndighetsövergripande organ vilket hanterar 
frågor rörande 5 § i länsstyrelseinstruktionen såväl som myndighetens likabehandlingsplan, den 
regionala strategin för jämställdhetsintegrering samt kopplar ihop detta arbete med 
myndighetens arbete med Agenda 2030. 

År 2019 har inneburit ett omtag i arbetet med Råd för lika villkor och rådet har under året 
omstrukturerats, både för att effektivisera arbetet samt för att passa myndighetens nya 
organisation. Detta arbete kommer att slutföras under första tertialen 2020.  

Under året har myndigheten även vidareutvecklat arbetet med det stöd som finns för det 
myndighetsövergripande arbetet med 5 §, både rörande det digitala stödverktyget som finns på 
intranätet som togs fram under 2018 samt stöttat andra enheter i huset med att förbättra och 
fördjupa detta arbete. Ett exempel är ett projekt rörande sol-el där jämställdhetsaspekter 
genomgående arbetats in. 

År 2019 genomfördes mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Linköping och Länsstyrelsen 
medverkade både med att arrangera dagarna, samt deltog på mässan både som utställare och 
seminariehållare. I samband med MR-dagarna genomfördes flera insatser internt på 
myndigheten för att stärka samtliga perspektiv under 5 §.11  

I det externa arbetet har myndigheten i enlighet med strategin startat ett sektorsövergripande 
jämställdhetsråd för att kunna kanalisera och intensifiera arbetet med jämställdhetsstrategin 
och de jämställdhetspolitiska målen. Rådet består av ledamöter från kommuner, Regionen, 
myndigheter samt näringsliv och civilsamhälle. Samtliga ledamöter har en ledande position i sin 
organisation samt mandat att arbeta med frågan. Myndigheten har med hjälp av rådet lyft upp 
jämställdhet på agendan inom samtliga sektorer. Länsstyrelsen bedömer även att det ger 
synergieffekter genom att arbeta sektorsövergripande. Mediabevakningen i samband med 
rådets bildande lyfte även frågan på dagordningen allmänt i Östergötland. 

Länsstyrelsen har genomfört externa utbildningsinsatser, ofta tvärsektoriellt för att få 
synergieffekter genom att lyfta flera perspektiv. Exempel på detta är utbildning i jämställt och 
jämlikt frilufts- och idrottsliv samt flera utbildningar rörande jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och integration. Även en heldag kring maskulinitetsnormer, våld och brott har 
anordnats under året. 

Länsstyrelsen har haft möten med näringslivet om jämställd regional utveckling och kvinnors 
företagande. Det bedöms ha betytt mycket för de företagare som deltog, dels att Länsstyrelsen 
visade intresse att bidra med en plattform där de kunde träffa varandra och utbyta idéer, dels 
fick Länsstyrelsen med sig ny kunskap att arbeta vidare med. 

 

10 En väsentlig del av arbetet rapporteras under regleringsbrevsuppdrag 1.27, Arbetet med länsstrategier 
för jämställdhetsintegrering, nedan. 
11 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktionen 5 § integrera de mänskliga 
rättigheterna i sin verksamhet regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 

rättigheter, nedan. 
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I länet finns ett nätverk för jämställdhet där länets alla kommuner samt Region Östergötland 
ingår. Under året har ett arbete pågått för att förtydliga strukturen kring detta nätverk för att få 
till fungerande rutiner och bidra till ett bättre stöd ut i kommunerna. Ett liknande arbete har 
påbörjats för nätverket för genuspedagoger. Kring sjätte delmålet finns ett kvinnofridsnätverk 
samt särskilt specialiserade nätverk kring hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 
och människohandel. Länsstyrelsen ansvarar även för ett myndighetsnätverk i Östergötland, där 
frågor som berör jämställdhet och mänskliga rättigheter beaktats. Nätverksarbetet har 
resulterat i ökade kontaktytor och fler gemensamma insatser. Det ger i sin tur en ökad samsyn 
och resurseffektivitet. Det nyinrättade jämställdhetsrådet kommer att ha kopplingar till dessa 
nätverk för kunskapsutbyte och synergieffekter.  

Samverkan har skett mellan länsstyrelserna och med olika myndigheter, till exempel 
Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid, Polismyndigheten Region Öst 
och Socialstyrelsen. 

Länsstyrelsen Östergötlands kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck har fortsatt 
arbeta med att stärka statliga myndigheter, kommuner och andra verksamheters förmåga att 
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Antalet telefonsamtal till stödlinjen 
har varit fortsatt högt och efterfrågan på kompetensutvecklingsinsatser hög.12 

En väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde jämställdhet har utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag. 13 

Resultatmått och resultatanalys – Jämställdhet 
Länsstyrelsens analys är att det i länet har saknats en plattform för jämställdhetsfrågor på 
strategisk nivå. Myndighetens arbete med att starta ett jämställdhetsråd har lyft upp 
jämställdhetsfrågan på agendan i länet. Detta bedöms extra viktigt i tider när centrala begrepp 
som jämställhet och jämlikhet ifrågasätts.  

Att erbjuda länets kommuner forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan 
bedömer Länsstyrelsen som viktigt både för större och mindre kommuner men på olika sätt. 
Kommunerna har alla olika arbetssätt och ingångsvärden vilket gör samverkan än mer givande. 

Länsstyrelsens bedömning är att kompetensutvecklingsinsatser samt stöd vid genomförande av 
åtgärder på området är efterfrågade. Den ökade kompetensen hos yrkesverksamma leder till 
ökad kvalitet i jämställdhetsarbetet. Genom nätverk kan Länsstyrelsen både erbjuda stöd och 
kompetensutveckling, men även att kommunerna får forum att söka detta även hos varandra. 

  
 

12 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.55, Nationellt 
uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 31 mars 2020. 
13 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.54 Mäns våld mot 
kvinnor, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 31 mars 2020. 
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 Jämställdhet (verksamhet 80*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 2,8 2,5 1,6 
Årsarbetskrafter kvinnor 11,4 9,4 6,9 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 21 651 16 764 15 640 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 107 34 32 
Antal beslutade ärenden 86 37 41 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 2 1 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 13 596 1 659 3 405 

 

Antalet årsarbetskrafter och verksamhetskostnader har fortsatt öka med anledning av utökade 
resurser på området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Antalet ökade 
ärenden beror delvis på utlysning av projektmedel inom Länsstyrelsen Östergötlands nationella 
uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det är också anledningen till att 
summan för lämnade bidrag har ökat under 2019. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns behov av ett fortsatt arbete på området 
jämställdhet innan kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Särskilt grundläggande är att länets aktörer har integrerat jämställdhet i ledning och styrsystem.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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14. Integration 
Länsstyrelsen ska verka för att det finns en god beredskap och kapacitet i länet. Stora delar av 
arbetet genomförs inom ramen för Östergötlands Integrationsråd med representanter från 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland och länets 13 kommuner. Kopplat 
till rådet finns en beredningsgrupp med tjänstemän från samma organisationer. Under året har 
Länsstyrelsen fortsatt att utveckla den regionala samverkansstrukturen i syfte att skapa 
förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt på regional nivå, med tydligare konkreta resultat. 
Samverkansstrukturen är en förutsättning för att på bästa sätt hantera alla uppdrag, nya som 
gamla. Länsstyrelsen ser att samverkansstrukturen ger möjlighet till ett tvärsektoriellt 
perspektiv och samarbete, som ger ett mervärde för integrationsarbetet i länet. Detta leder till 
ökad helhetssyn och fler kontaktytor vilket gör att fler insatser kan genomföras på ett mer 
samordnat och resurseffektivt sätt. Ett annat resultat av samverkan under året är till exempel 
Region Östergötland och länets kommuners fördjupade samarbete för att gemensamt utveckla 
samhällsorienteringen för nyanlända.  

Länsstyrelsen har under året sett över hur samverkan vidare kan utvecklas med anledning av att 
den regionala överenskommelsen ska revideras, något som kan ge ökad kraft och riktning i 
arbetet. 

Genom samverkan och genomförda lägesbilder kan Länsstyrelsen se att mottagandet har haft 
relativt hög påverkansgrad i enstaka kommuner på specifika verksamheter. Den ökande andelen 
kvotflyktingar ställer helt andra krav på kommunerna när det gäller mottagandet, med risk för 
ännu längre etableringstider. De förändringar som sker inom Arbetsförmedlingens organisation 
kommer att innebära utmaningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn har behoven i länets verksamheter 
förändrats. Genom dialog har det resulterat i att anpassningar gjorts i kommunernas 
verksamheter under året utifrån givna förutsättningar. Detta bedöms kunna påverka kapacitet 
och beredskap på längre sikt och därmed en svårighet om mottagandet skulle öka. 

En ny regional samverkansgrupp, Strategigrupp för barn och unga under 25, för frågor som rör 
barn och unga som är eller har varit nyanlända har bildats, genom sammanslagning av två 
tidigare grupper. Detta för att möta förändrade behov i verksamheterna i länet. 

Länsstyrelsen har beviljat statsbidrag inom ramen för tidiga insatser för asylsökande, § 37 och § 
37a. Detta har resulterat i en utveckling av regional strategisk samverkan. Länsstyrelsen ser att 
den regionala samverkan i sin tur leder till bättre projekt utifrån regionala behov. 

Länsstyrelsen Östergötland har under 2019 tagit fram en länsrapport för att följa upp arbetet i 
länet inom ramen för den regionala överenskommelsen. Det övergripande målet med arbetet är 
att öka andelen nyanlända som är självförsörjande efter avslutad etablering. I länsrapporten ser 
myndigheten framförallt en utmaning när det gäller nyanlända kvinnor och personer med låg 
utbildningsnivå. Som en effekt har detta lyfts fram som ett prioriterat område under året. 

Länsstyrelsen har genomfört ett antal kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa länets 
beredskap och kapacitet, till exempel om återsökning av statliga ersättningar och jämställdhet. 
Flera kompetensutvecklande insatser för att möta behovet av information om den nya 
gymnasielagen har erbjudits under året; mot både civilsamhället och yrkesverksamma i 
kommunala och statliga verksamheter. Länsstyrelsen har arbetat med en särskild långsiktig 
satsning för ett ökat jämställdhetsperspektiv i integrationsarbetet och i beviljade projekt. 
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Under året har Länsstyrelsen arbetat systematiskt med tidiga insatser under asyltiden i 
samverkan med Migrationsverket, politiker, tjänstemän och civilsamhället för att få till en bättre 
geografisk spridning av insatser för att nå ut till en så stor andel av målgruppen som möjligt. Vid 
senaste utlysningen av statsbidrag kunde Länsstyrelsen se att myndigheten hade lyckats väl med 
att insatserna når målgruppen.  

En väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde integration har utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag.14  

Resultatmått och resultatanalys – Integration 
Länsstyrelsens analys är att myndighetens arbete med att erbjuda en plattform för samverkan 
genom Östergötlands integrationsråd är mycket värdefullt. Att samtliga kommuner och 
relevanta myndigheter deltar med representation på hög beslutandenivå visar på att frågan 
ligger högt upp på dagordningen i länet. 

Länsstyrelsens bedömning är att kompetensutvecklingsinsatser på området är efterfrågade. 
Nedmonteringen av mottagandet i flera kommuner leder till ett kunskapstapp. Där är 
Länsstyrelsens roll viktig för att behålla kompetens och kontinuitet i länet. En ökad kompetens 
hos yrkesverksamma leder till ökad kvalitet i mottagandet. 

Integration (verksamhet 85*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 1,0 1,1 1,0 
Årsarbetskrafter kvinnor 4,5 4,2 4,0 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 6 354 5 950 6 102 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 36 69 59 
Antal beslutade ärenden 43 54 35 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 6 11 8 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) -624 -212 0 

 

För Länsstyrelsens del ligger antalet årsarbetskrafter på ungefär samma nivå som tidigare. 
Antalet ärenden är något lägre och beror främst på ett något lägre antal ansökningar av 

 

14En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag: 
 3.41 Lägesbilder, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet, diarienummer 
851-8903-2019. 
3.42 Samordna tidigare insatser för asylsökande, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 28 februari 2020. 
3.43 Statsbidrag till verksamheter för asylsökande, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 28 februari 2020.  
3.44 Kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, vilket redovisas i särskild ordning till 
Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 28 februari 2020.  
3.45 Ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 28 februari 
2020.  
3.46 Samhällsorientering, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 
28 februari 2020.  
3.48 Ensamkommande barn, vilket redovisas i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet, senast 
den 28 februari 2020.  
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projektmedel. Orsaken till minusresultat angående bidragsutbetalningar beror på återbetalning 
av § 37 och TIA-medel, som kommer att återutlysas med nästa projektutlysning. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen Östergötland har genom sina insatser 2019, inte minst genom att främja 
samverkan och öka kunskap, bidragit till en god beredskap och kapacitet i länet. Den samlade 
bedömningen är att länets beredskap och kapacitet avseende mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn har varit god och kommunerna har klarat av sitt åtagande.  

Länsstyrelsen bedömer att myndigheten har lyckats väl med att öka kunskapen i länet som 
kommuner och övriga aktörer behöver för att utföra sitt uppdrag. 

Genom att utifrån bland annat lägesbilder och lägesrapport tillsammans med Integrationsrådets 
aktörer analysera behov och ta fram prioriterade områden bedöms att beviljade insatser inom 
ramen för tidiga insatser för asylsökande, § 37 och § 37a väl uppfyller behoven i länet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsspecifika uppgifter 
Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 

 1. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken,  
 2. Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län,  
 3. i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de utredningar om det 
allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. 
miljöbalken, 
 4. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och attesterande 
myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete inom EU:s 
strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 
december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, 
 5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara behörig myndighet enligt lagen 
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 4, 
och 
 6. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara ansvarig för kontroller enligt artikel 
23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 
om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet 
Europeiskt territoriellt samarbete 

Länsstyrelsen i Östergötlands län omfattas av punkt 1. tillsyn över att fastighetsinnehav 
avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken. 

1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas 
Den tillsyn som Länsstyrelsen genomfört 2019 visar att ett dödsbo som skulle vara avvecklat 
senast 2019 inte är det. Krav om avveckling behöver ställas till ägare under 2020. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens arbete tillsynen av fastighetsinnehav ligger i fas och det är fortsatt generellt låg 
andel av dödsboägda fastigheter i länet som inte avvecklas inom lagstadgad tid. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 5 §: Sektorsövergripande 
uppgifter 

Länsstyrelsen ska vidare 

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,  
2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande 
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta,  
3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då 
ta särskild hänsyn till barns bästa,  
4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning,  
5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och 
beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,  
6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att 
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, 
krishantering samt alkohol och tobak,  
7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,  
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och  
9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses 

Gemensamt arbetssätt för länsstyrelseinstruktion 5 §  
För ett framgångsrikt arbete med länsstyrelseinstruktionen 5 § är Länsstyrelsen Östergötlands 
övergripande interna arbete centralt. Det är en integrerad del i myndighetens 
verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete, men det finns utvecklingspotential. 
Perspektiven i 5 § är många och kan vara svårtillgängliga för dem som saknar områdeskunskap. 
Här har myndigheten genomfört åtgärder för att utveckla stödet kring 5 §. Länsstyrelsen ser 
dock att mer arbete behövs och utvecklingsarbetet fortsätter därför. Alla enheter redovisar 
särskilt hur man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning. Det finns 
en checklista som chefer och medarbetare använder som stöd i planerings- och 
uppföljningsarbetet. På myndigheten finns sakkunniga medarbetare som stödjer både det 
interna och externa arbetet för samtliga perspektiv inom 5 §.  

På Länsstyrelsen Östergötland finns sedan 2014 ett Råd för lika villkor. Rådet är ett 
myndighetsövergripande organ, vilket hanterar frågor rörande 5 § i länsstyrelseinstruktionen 
såväl som myndighetens likabehandlingsplan, följer upp den regionala strategin för 
jämställdhetsintegrering samt kopplar ihop detta arbete med myndighetens arbete med Agenda 
2030. Myndighetens Råd för lika villkor består av länsledning, ansvariga chefer från social 
hållbarhet, länsledningens kansli inklusive kommunikation, servicefunktionen samt HR-
funktionen. Arbetet bereds av myndighetens jämställdhetsutvecklare och samordnare för 
mänskliga rättigheter. Rådet har under året omstrukturerats, både för att effektivisera arbetet 
samt för att passa myndighetens nya organisation som trädde i kraft första oktober 2019. Detta 
arbete kommer att slutföras under första tertialen 2020. 

I början av året kartlades och analyserades förra årets årsredovisning för att ta fram underlag 
kring hur integrerade perspektiven i 5 § är, både i myndighetens arbete och i redovisning. 
Genomgången visade att perspektiven i vart fall inte redovisas som integrerade. Detta bedöms 
både bero på hur redovisningen är uppbyggd och hur instruktionerna kring denna ser ut, till 
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exempel att verksamheten beskrivs mycket kortfattat. Det finns utvecklingsmöjligheter för att få 
perspektiven än mer integrerade i verksamheterna. 

Ett arbete med att se över myndighetens styrdokument och policys ur ett 5 § perspektiv har 
påbörjats. Under året har till exempel en ny kommunikationsstrategi tagits fram i vilken dessa 
perspektiv finns med. Ett stöd för tillgängliga presentationer har även tagits fram. Arbetet med 
styrdokument kommer att fortsätta under 2020. 

Inför Mänskliga Rättighetsdagarna som 2019 hölls i Linköping genomförde Länsstyrelsen en 
intern satsning där myndigheten arbetade med att integrera perspektiven i 5 § i 
verksamheterna.15  

Myndigheten arbetar löpande med att utvärdera och anpassa mallar, checklistor och rapporter 
avseende länsstyrelseinstruktionen 5 §. I kommunikationsarbetet verkar Länsstyrelsen för att 
via webb, sociala medier och andra kanaler sprida information om de olika perspektiven.  

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet 
Inom ramen för uppdraget att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
Länsstyrelsen för att integrera jämställdhet i olika verksamhetsområden. På övergripande 
strategisk nivå styrs detta arbete genom myndighetens Råd för lika villkor. Stöd för arbetet finns 
digitalt på intranätet, liksom en checklista att använda i arbetet med verksamhetsplanering och 
rapportering. Enheten för social hållbarhet erbjuder därtill stöd till samtliga enheter i dessa 
frågor utefter behov. På Länsstyrelsen, liksom specifikt på vissa enheter, har kompetenshöjande 
insatser rörande jämställdhet genomförts, till exempel i samband med myndighetens MR-
månad. Insatser har även genomförts för att integrera jämställdhet i olika externa 
verksamheter, till exempel genom kompetensutvecklingsinsatser för aktörer inom 
integrationsområdet. 

I arbetet med att ta fram nya styrdokument är jämställdhetsintegrering av dessa en viktig del. 
Under 2019 färdigställdes en ny kommunikationsstrategi som särskilt lyfter frågor kring 
jämställd och jämlik kommunikation i både text och bild. I detta arbete har experter från 
enheten för social hållbarhet deltagit. Ett annat enhetsspecifikt exempel är arbetet med regional 
skogsstrategi, vilken betonar vikten av att nå samtliga ägare på en fastighet och inte bara en 
person inom samma familj. Detta arbetssätt används även av andra enheter. Flera enheter har 
under året gjort en översyn av sitt externa informationsmaterial med fokus på jämställd och 
jämlik kommunikation. 

Länsstyrelsen stödjer kommuner och andra planeringsansvariga aktörer i arbetet med att 
integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i sin planering, grundat på den lagstiftning och 
de särskilt uttalade mål som finns både i plan- och bygglagen och i transportpolitiken. 
Länsstyrelsens jämställdhetsexpert deltar därför som regel i myndighetens planberedningar. 
Jämställdhetsmålen lyfts även in tidigt i planeringsskeden med kommunerna.  

Ett annat verksamhetsexempel är höstens arbete med beredskapslagstiftningen och vid 
framtagande av rutiner har denna fråga aktualiserats, samt vid genomförande av 

 

15 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktionen 5 § integrera de mänskliga 
rättigheterna i sin verksamhet regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 

rättigheter, nedan. 
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totalförsvarsövning 2020. Jämställdhet har varit en särskild fråga vid myndighetens egen 
totalförsvarsövning samt vid samtliga övningar som genomförts i länets 13 kommuner. 

Länsstyrelsen lyfter jämställdhetsperspektivet genom att efterfråga det externt, exempelvis 
efterfrågar kulturmiljöfunktionen jämställdhetsplaner till de intresseanmälningar som årligen 
begärs in av de uppdragsarkeologiska aktörerna. Dessa granskas och värderas. Vidare finns 
särskilda krav på detta vid större arkeologiska upphandlingar. 

Myndigheten ser över könsperspektivet vid sammansättning av arbetsgrupper. Vid utbildningar 
och konferenser beaktas sammansättning av föreläsare och paneldeltagare. Ett annat område är 
totalförsvarskonferensen där Länsstyrelsen beaktade en jämn fördelning av föreläsare vad gäller 
män/kvinnor. Vid inbjudningar till slottet är könsfördelningen en faktor myndigheten alltid tar 
hänsyn till.  

Länsstyrelsen Östergötland är en kvinnodominerad arbetsplats och myndigheten har försökt 
eftersträva en jämnare könsfördelning bland personalen med målsättningen att uppnå en 
40/60-fördelning. I rekryteringar har till exempel kriterier, bildsättning, ordval och 
rekryteringskanaler setts över. Ett exempel är att kravet på erfarenhet från offentlig sektor tagits 
bort utifrån vetskapen att färre män arbetar inom offentlig sektor. Länsstyrelsen arbetar med 
kompetensbaserad rekrytering för att undvika diskriminering, trots det går oftare tjänster till 
kvinnliga sökande i enlighet med de kompetenser som efterfrågas.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen integrerar på flera sätt ett jämställdhetsperspektiv i sina olika verksamheter. Det 
finns dock utvecklingspotential både rörande omfattning, djup och struktur för hur man arbetar 
med frågan. Exempelvis skulle myndigheten behöva se över faktiska snarare än uppskattade 
utfall och hitta strukturer för att tillse ett jämställt utfall snarare än i efterhand försöka bedöma 
sin egen prestation. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik 
baserat på kön 
I länsstyrelsernas ärendehanteringssystem – Platina – saknas möjligheten att få ut 
könsuppdelad statistik. Detta försvårar – och i vissa fall omöjliggör – myndighetens uppdrag att 
ta fram och analysera könsuppdelad statistik. Detta problem har uppmärksammats på nationell 
nivå av Länsstyrelsernas nätverk för jämställdhetsexperter under ett antal år. I år har frågan 
även diskuterats av dataskyddsombud samt med Regeringskansliet. Länsstyrelsen ser fram 
emot en lösning på den här frågan snarast. 

Länsstyrelsen analyserar och presenterar individbaserad statistik med kön som indelningsgrund 
på en del andra sätt. Vissa genomförs löpande som en del i verksamhetsuppföljningen, annan 
statistik tas fram för särskilda analyser, strategier eller rapporter. Inom HR är i stort sett all 
statistik könsfördelad, till exempel rörande sjuktal och lönekartläggning. Individbaserad 
könsuppdelad statistik samlas in i samband med ansökningar om lantbruksstöd. Länsstyrelsen 
har även samlat in könsuppdelad besöksstatistik i naturreservat inom arbetet med friluftsliv 
samt på kulturmiljöområdet då myndigheten tar upp statistik av besökarna på genomförda 
guidningar av kulturhistoriska platser. I det senare fallet är könsfördelningen jämn.  

I projekt efterfrågas och sätts krav på könsuppdelad statistik/indikatorer för att kunna följa upp 
hur våra beslut fördelas mellan kön eller hur deltagare i projekt nås. Till exempel gällande 
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fördelning av de regionala utvecklingsmedlen samt hur deltagare av olika kön får ta del av 
integrationsprojekt. Länsstyrelsen följer upp antal kvinnor respektive män som deltar i § 37/ 
TIA-projekt genom del- och slutrapporter.  

Miljöskyddsenheten gör regelbundna mätningar över sina externa möten där de för statistik 
baserat på kön. Dessa mätningar visar att fördelningen ligger på cirka 60/40, vilket får ses som 
jämställt. 

Statistik baserat på kön analyseras till del vid tillsyn och uppföljning i kommunerna. Till 
exempel avseende lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

I flera av våra redovisningar presenteras statistik med kön som indelningsgrund, till exempel 
fördelningen mellan män och kvinnor bland verksamma veterinärer i länet, personligt ombud 
med flera.  

Många av våra rapporter visar på könsuppdelad statistik. Några exempel är myndighetens 
länsrapport inom integration, rapport avloppsmätning/narkotikakartläggning och 
ungdomsenkäten ”Om mig”.  

Samlad bedömning av resultat 
Det finns en utvecklingspotential rörande insamling av statistik baserat på kön, framförallt 
gäller detta ärendesystemet Platina. Flera enheter skulle dock även kunna se över sina ärenden 
ur ett könsperspektiv för att se om där finns skillnader. Detta har gjorts till exempel rörande 
företagarstöd på lantbrukssidan där det visat sig att män är överrepresenterade i dessa stöd. För 
att uppnå resultatet gott, bedömer Länsstyrelsen att arbetet med att ta fram statistik baserat på 
kön ur Platina behöver utvecklas ytterligare genom att fortsätta det arbete som genomförs inom 
ramen för det nationella jämställdhetsnätverket. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

3. Analysera konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barns 
bästa 
Länsstyrelsen arbetar för att förbättra analyser av konsekvenser för barn och vad som är barns 
bästa i de beslut som fattas. Utöver ansvaret som framkommer av 5 § länsstyrelseinstruktionen 
fick Länsstyrelsen under 2019 ett nytt barnrättsuppdrag inför att barnkonventionen blir lag. 
Detta har gett en skjuts till det interna arbetet. Samtliga medarbetare har haft i uppdrag att 
genomgå Barnombudsmannens webbutbildning ”Ansvar för genomförande” och på ett 
personalmöte informerades om barnkonventionen. Under våren 2020 kommer samtliga enheter 
på myndigheten delta i workshops tillsammans med representanter från rättsenheten och 
enheten för social hållbarhet, för att identifiera utvecklingsområden för barnrättsarbetet.  

I en del av Länsstyrelsens verksamheter blir frågan om prövning av barnets bästa tydlig genom 
överklagningsbara beslut. Det kan exempelvis röra sig om att det vid beslut om 
uppdragsarkeologi krävs riktade informationsinsatser mot barn och unga. Länsstyrelsen tar 
särskild hänsyn till barn i handläggning och beslut i djurskyddsärenden och åker till exempel på 
djurskyddskontroll av sällskapsdjur när barnen har gått till skolan eller inte är hemma. I vissa 
fall får barn behålla sina djur om det är möjligt, utan att det går ut över djurens väl. Även i 
tillsyn och handläggningsåtgärder är barnets bästa en viktig komponent. När myndigheten 
yttrar sig över planer är barns hälsa och säkerhet särskilt viktiga. Barnperspektivet inryms i 
myndighetens tillsyn enligt Plan- och bygglagen, samt i samband med tillsyn och uppföljning 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

51 
 

enligt lag om skydd mot olyckor och lag om extraordinära händelser. Det rör sig om allt ifrån 
hur myndigheten kommunicerar i kris till robusthet i samhällsplaneringen i samband med 
skogsbränder eller utrymning och evakuering.  

En avgörande aspekt av att säkerställa barnets bästa är att förstärka arbetet för en hållbar 
framtid. Barnperspektivet finns med i klimatanpassningsarbetet då det har ett tydligt fokus på 
att utveckla ett hållbart samhälle för framtida generationer. Kulturmiljöer ska bevaras och 
förvaltas för kommande generationer samt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer 
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.  

Länsstyrelsen arbetar särskilt med barnperspektivet i projektutlysningar inom exempelvis 
arbete mot mäns våld mot kvinnor, på ANDT-området och regional utveckling. Detta har bland 
annat skett genom att sponsra platser till Code Summer Camp för att möjliggöra 
programmering bland unga som kanske annars inte skulle ha möjlighet att delta. En 
representant för miljöskyddsenheten deltog i juryn som delade ut pris till årets hållbara UF-
företag. 

Barnperspektivet beaktas i Länsstyrelsens kommunikation, särskilt i förberedelserna för 
särskilda händelser. Barnperspektivet lyfts i strategin civilt försvar och lyfts fram som en del i 
aktualisering av beredskapsplaneringen inom totalförsvaret. Huvuddelen av myndighetens 
externa information rörande kulturminnen anpassas löpande för att vara förståelig för barn från 
11 år och uppåt. Barnanpassad kommunikation är dock ett utvecklingsområde Länsstyrelsen 
kommer att fortsätta arbeta med under 2020.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har utvecklat sitt arbete med barnets rättigheter under 2019. Det har resulterat i 
en ökad medvetenhet och kunskap om barnrätt hos medarbetare på Länsstyrelsen. Att 
barnkonventionen nu blir lag sänder en viktig signal om att tydliggöra prövningen av barnets 
bästa och öka möjligheterna för barns delaktighet, vilket också är fokusområden för nästa år. 
Sammantaget bedöms arbetet med barnets rättigheter under året vara gott men med behov av 
utveckling för att möta kraven i den nya barnrättslagen.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

4. Verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 
I år har webbtillgänglighet varit särskilt fokus för det interna och övergripande arbetet. 
Länsstyrelsen har bland annat genomfört ett antal utbildningsinsatser för anställda. Under 
hösten har flera länsstyrelseanställda genomgått en utbildning i digital delaktighet för personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar där Länsstyrelsens e-tjänster granskades. Flera 
medarbetare har också deltagit i Myndigheten för delaktighets (MFD) webbutbildningar i 
tillgänglig upphandling, digital miljö och fysisk miljö. Länsstyrelsens nya powerpointmall har 
reviderats i enlighet med ett dokument med tips för tillgängliga presentationer som togs fram 
2019 och Word-mallar uppdateras med fokus på ökad tillgänglighet enligt bland annat WCAG:s 
(Web Content Accessibility Guidelines) rekommendationer. 

Under 2019 har förbättringar också skett gällande tillgänglighet i Länsstyrelsens evenemang och 
kommunikation. Detta har bland annat uppnåtts genom tillgängligare mallar och inbjudningar 
som alltid innehåller möjlighet att anmäla behov av hjälpmedel. Länsstyrelsen har fått ett 
tydligare fokus på tillgängliga lokaler och praktiska riktlinjer kring mikrofonanvändning och 
presentationsteknik. Utöver det myndighetsövergripande tillgänglighetsarbetet på myndigheten 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

52 
 

sker det en mängd insatser och förbättringar i olika verksamheter, som rapporteras under 
respektive uppdrag. Nedan följer ett urval.  

Ett viktigt område för Länsstyrelsen rör tillgänglighet i länets fysiska miljöer i såväl städer som 
naturområden. Tillgänglighet till kulturarvet är ett prioriterat område på nationell nivå. 
Länsstyrelsen arbetar aktivt med tillgängliggörande av forn- och kulturlandskapsobjekt genom 
skyltning med bland annat punktskrift, fysiska tillgänglighetsåtgärder, informationsfilmer på 
olika språk och informationsspridning. Vid tillståndsprövning av skyddade objekt ska 
perspektivet beaktas i beredningen av tillstånden. Planfunktionen har uppmärksammat 
tillgänglighetsfrågor i tillsynsvägledning bygg och stöd till kommunerna. Friluftsstrategerna 
arbetar strategiskt med dialog med kollektivtrafiken för att förbättra möjligheterna att ta sig ut 
till naturreservat utan bil. Länsstyrelsen har genom bidrag till lokala naturvårdssatsningar gett 
bidrag till flera lokala projekt som ökar tillgängligheten.  

Vidare följer myndigheten aktivt FOU-projektet FuTArk som arbetar med frågor om hur det 
skapas en uppdragsarkeologi som är tillgänglig för alla. Det rör sig om bland annat 
uppdragsarkeologins förmedlingsarbete i relation till personer med funktionsnedsättning, fysisk 
planering, i tillsynsvägledning bygg och stöd till kommunerna och i förfrågningsunderlag för 
arkeologiska undersökningar inför planerade pedagogiska insatser. Vid förvaltning av skyddad 
natur strävar Länsstyrelsen efter att tillgängliggöra utvalda naturreservat i olika naturtyper. 
Under 2019 genomförs en inventering av tillgängligheten i några av våra mest besöksvärda 
naturreservat. Länsstyrelsen har och kommer att fortsätta dokumentera besöksvärda områdens 
tillgänglighet med hjälp av Google Streetview och lägga in dem på hemsidan. 

Personer med funktionsnedsättning kan vara särskilt sårbara vid klimatförändringar och kriser. 
Länsstyrelsen arbetar därför aktivt för att förbereda för detta. Klimatanpassningsåtgärder ska 
inte försämra tillgängligheten. Vid genomförande av klimatanpassningsåtgärder går det istället 
att passa på att förbättra tillgängligheten. Ett samverkansprojekt har pågått sedan april med 
syfte att ta fram ett verktyg för att hantera värmerelaterade händelser inom välfärdsområdet 
tillsammans med Region Östergötland, Linköpings universitet samt kommunerna Finspång, 
Linköping och Norrköping.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen konstaterar att myndigheten intensifierat sitt tillgänglighetsarbete inom flera 
områden under 2019, bland annat när det gäller tillgänglighet i kommunikation och 
webbtjänster. Länsstyrelsen konstaterar dock att myndigheten har fortsatt behov av att verka för 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Länsstyrelsen kommer 
därför att använda återkopplingen från Myndigheten för delaktighets enkät till myndigheter för 
att vidareutveckla arbetet. HR- och kommunikationsenheterna ska utbildas inom tillgänglighet. 
En utbildning i lätt svenska kommer att erbjudas medarbetare på myndigheten. För att uppnå 
resultatet gott, bedömer Länsstyrelsen att arbetet med systematiskt tillgänglighetsarbete 
behöver utvecklas ytterligare genom att arbeta vidare med resultaten i Myndigheten för 
delaktighets enkät. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar med mänskliga rättigheter på ett systematiskt och 
strukturerat sätt genom myndighetens Råd för lika villkor. Som stöd för planering och 
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uppföljning av respektive verksamhet finns en checklista som är del i Länsstyrelsens 
webbaserade verktygslåda. 

Länsstyrelsen har en likabehandlingsplan som har informerats om i alla verksamheter. Vid 
rekryteringar används olika kommunikationskanaler för att nå många målgrupper. 
Myndigheten använder en kompetensbaserad rekrytering och arbetar för att motverka både 
medveten och omedveten diskriminering.  

Under 2019 har Länsstyrelsen gjort en stor satsning i arbetet med verksamhetsintegrering som 
genomfördes i samband med deltagande i MR-dagarna 2019 i Linköping. Länsstyrelsens interna 
arbete var en del i hela processen med förberedelserna av MR-dagarna. Det interna arbetet gick 
under namnet ”MR-månaden” och var en del i förberedelseprocessen inför MR-dagarna. MR-
månaden har i praktiken tagit flera månaders arbete där Länsstyrelsens samtliga enheter deltog. 
Alla enheter deltog i flera workshops med syftet att komma fram till resultatet, det vill säga till 
slutsatserna om hur bra våra verksamheter är idag med att nå alla rättighetsinnehavare på ett 
bra sätt. Varje enhet valde en avgränsad del av sin verksamhet som analyserades utifrån ett 
rättighetsperspektiv med betoning på rätten till hälsa. Länsledningen och enhetscheferna var 
delaktiga under hela processen. Verksamheternas analyser och slutsatser gällande 
förbättringsområde utifrån ett rättighetsperspektiv presenterades på MR-dagarna och har 
spelats in för att användas i utbildningssyfte. Under en MR-månad informerades alla 
medarbetare om Mänskliga rättigheter genom olika informationskanaler. Medarbetarna erbjöds 
två frukostseminarier. Ett seminarium på temat ”rätten till hälsa” och ett frukostseminarium 
där några av Länsstyrelsens enheter presenterade resultatet av sin analys och resultat av årets 
processarbete. Alla enheter erbjöds även biljetter till MR-dagarnas cirka 170 seminarier för 
medarbetare i kompetensutvecklingssyfte.16 

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete att se över myndighetsövergripande strategiska dokument 
och granska dem ur ett MR-perspektiv. Den nya kommunikationsstrategin som togs fram 2019 
är ett bra exempel på hur myndigheten integrerat ett jämlikhetsperspektiv. Länsstyrelsen ser att 
kommunikationsstrategin ökar myndighetens möjligheter att nå alla rättighetsinnehavare samt 
ge ett gott och likvärdigt bemötande. Friluftsstrategin som beslutades under 2019 har processats 
och förankrats med många referensgrupper, vilket gjorde att den strategin var väl förankrad 
med olika rättighetsinnehavare i länet. Ytterligare ett exempel där perspektivet beaktats är vid 
framtagandet av krigsorganisation och krishanteringsplan. 

I en stor del av verksamheten hanteras mänskliga rättigheter i någon form av lagstiftning och 
reglering. Myndigheten ställs dagligen inför frågor som rör jämställdhet, jämlikhet samt 
diskriminering. Mänskliga rättigheter är ett viktigt perspektiv vid exempelvis 
överförmyndartillsyn (stöd att tillvarata sina rättigheter), medborgarskapsärenden (rätten till 
sitt medborgarskap), expropriationsärenden (rätten till sin egendom) och överklagade bygglov. 
Det länsstyrelsegemensamma metodverktyget Göra Sverige har använts inom 
kulturmiljövårdens verksamhet. Metoden bygger på inkluderande synsätt vid bland annat 
beslutsfattande.  

Vid beviljande av statsbidrag sätter Länsstyrelsen krav på hänsyn till olika rättighetsperspektiv. 
Detta beaktas både vid utlysning, handläggning av projektmedel och vid slutredovisning av 
projektmedel. Ett bra exempel är till exempel statsbidragen på integrationsområdet. 

 

16 En väsentlig del av arbetet rapporteras under regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter, nedan. 
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Den information Länsstyrelsen har och sprider om myndighetens verksamhet görs i olika 
former, både digitalt och i tryckt form. Det ökar möjligheterna att nå ut till fler målgrupper. Till 
exempel vid remisser av beslut där allmänheten ges möjlighet att tycka till används flera kanaler 
för att nå ut. Både via myndighetens hemsida, genom kungörelse i dagspress men även via 
pressmeddelanden/webbnyheter. Länsstyrelsen är även tillgänglig genom olika medier. Viss 
information finns tillgänglig på flera språk. Ett exempel är naturum Tåkern där information 
även finns på engelska och tyska. I trycksaker, annat informationsmaterial samt på hemsidan 
strävar myndigheten efter ett enkelt och tydligt språk. I kontakter med personer som inte talar 
svenska arbetar myndigheten aktivt med ett språk anpassat efter mottagaren. Länsstyrelsen 
arbetar löpande med klarspråksgranskning av sina texter och informerar nyanställda om 
myndighetens klarspråkspolicy. Myndigheten bistår dem som har svårt att förstå, till exempel 
vid ansökningar om stöd och i olika delar av myndighetsutövningen. 

Samråd med rättighetsinnehavare är ett arbetssätt som tillämpas på flera enheter. Länsstyrelsen 
efterfrågar olika gruppers synpunkter och ger möjlighet till inflytande. Till exempel vid 
besökarundersökningar på naturum Tåkern där möjlighet ges till inflytande i naturums 
verksamhet genom att bjuda in till naturumråd där flera målgrupper är representerade. Ett 
annat exempel är inom viltförvaltningen där delaktighet och inflytande skett genom samråd 
med älgförvaltningsgrupperna om älgjaktsområdena. Informationsmöten förläggs till lokal och 
tid som passar målgruppen. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen integrerar mänskliga rättigheter i många av myndighetens olika verksamheter. 
Det finns en utvecklingspotential vad gäller struktur och omfattning. 

Det interna processarbetet med att integrera mänskliga rättigheter i samband med MR-dagarna 
ledde till en ökad kunskap bland medarbetarna, men också ett ökat intresse och motivation. Det 
interna processarbetet ledde även till en större benägenhet att ändra arbetssätt. En enhet 
uttryckte bland annat att det var ett stöd att koppla samman klimat och klimatanpassning med 
folkhälsa och mänskliga rättigheter. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet 
uppnås 
Inom ramen för vårt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, arbetar 
Länsstyrelsen för att integrera folkhälsa i olika verksamhetsområden.  

Under 2019 lyftes folkhälsofrågan särskilt mycket med anledning av att MR-dagarna hade temat 
rätten till hälsa. I samband med MR-dagarna erbjöds medarbetarna på myndigheten 
kompetensutveckling inom folkhälsa genom två interna frukostseminarier samt möjlighet att 
besöka någon av MR-dagarnas 120 utställare och 170 programpunkter. Exempelvis digital 
delaktighet, unga omsorgsgivare, barn som är utsatta, EU-medborgares rätt till hälso- och 
sjukvård, barns delaktighet i demokratin och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.  

Ett annat stort fokus med bäring på folkhälsa har varit att Länsstyrelsen fortsatt utveckla det 
interna arbetssättet kring preventionsarbete och främjande arbete. Syftet är att myndigheten 
ska bli mer samordnad i kontakter med kommunerna och utgå ifrån kommunernas behov i det 
preventiva arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor inom ramen för myndighetens olika 
uppdrag. Länsstyrelsen har under 2019 skapat en intern organisation för arbetet och fokuserat 
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på kompetenshöjande insatser för medarbetarna. Länsstyrelsen har efter ansökan utsett tre 
pilotkommuner där myndigheten under 2020 kommer arbeta med att stödja kommunerna 
utifrån deras behov 

Genom att beakta folkhälsomålen i strategiska dokument som Länsstyrelsen tar fram, bidrar 
myndigheten på ett systematiskt sätt till att hänsyn tas till målen. Det gäller exempelvis den 
regionala ANDT-strategin, friluftsstrategin, jämställdhetsstrategin och livsmedelsstrategin. 
Under året har den regionala vattenförsörjningsplanen uppdaterats och en 
materialförsörjningsplan har tagits fram med fokus på robust dricksvattenförsörjning. Inom 
integrationsuppdraget finns en regional överenskommelse (RÖK) där hälsa är ett målområde 
som även följs upp genom en länsrapport.  

Folkhälsoperspektivet belyses även i årliga rapporter och kartläggningar så som 
ungdomsenkäten som resulterar i rapporten ”Om mig” och rapport om mätningar av 
narkotikaspår i avloppsvatten samt narkotikakartläggning.  

Viktiga metoder i Länsstyrelsens folkhälsoarbete är samverkan, kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte. Under året har ett flertal kunskapshöjande insatser genomförts med olika 
teman för olika målgrupper. Till exempel utbildning i Östgötapiloten, seminarium om 
maskulinitet, dopning och psykisk ohälsa, utbildning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning, 
utbildning i intersektionella perspektiv i våld i nära relationer samt konferens Ställ om för 
framgång – hälsofrämjande processer som drivkraft i miljömålsarbete. Länsstyrelsen har genom 
detta synliggjort hur folkhälsan genomsyrar flera olika områden. Länsstyrelsen Östergötland 
medfinansierar ESF-projektet (Europeiska socialfonden) MILSA utbildningsplattform som 
bland annat syftar till att kompetensutveckla samhälls- och hälsokommunikatörer för 
nyanlända kring frågor med bäring på folkhälsa. Under året har samtliga tio 
samhällskommunikatörer i Östergötland deltagit i den ettåriga utbildningsinsatsen. Detta är en 
viktig insats för att förbättra målgruppen nyanländas hälsa både på kort och lång sikt. 

Länsstyrelsen tar varje år många beslut som har inverkan på människors hälsa och beaktar 
därför de folkhälsopolitiska målen i flera typer av ärenden. Kopplat till boende och närmiljö tas 
hänsyn till folkhälsa i ärendehandläggning av översiktsplaner och detaljplaner. Det finns en 
checklista där folkhälsoperspektivet beaktas. Bland annat genom att hänsyn tas till att 
medborgarna ska få lika tillgång till service och fritidsanläggningar. Länsstyrelsen beaktar att 
eventuell upplevd otrygghet omhändertas men även att tätortsnära naturområden bevaras, 
utvecklas eller tillskapas. För att bidra till en god närmiljö har Länsstyrelsen fattat beslut om 15 
nya naturreservat. Skyddade områden möjliggör för människor att komma ut i naturen, vilket 
för många har stor psykosocial- och hälsoeffekt.  

Påverkan på folkhälsan tas upp i tillståndsprövning och åtgärder krävs med hänsyn till detta 
avseende exempelvis organiska lösningsmedel, aerosoler och buller. I handläggning av ärenden 
om bullervärden följs Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. 

I Länsstyrelsens arbete enligt miljöbalken finns folkhälsoperspektivet med och det beaktas 
löpande i myndighetsutövningen som exempelvis i arbetet med att sanera förorenade områden. 
Saneringsåtgärder av förorenade områden har genomförts vid Bestorp såg, Brenäs såg och inre 
hamnen i Norrköping. Arbetet bidrar till att säkra en framtida hälsosam bostadsmiljö. 
Miljömålsarbetet har ett uttalat hälsoperspektiv, i synnerhet när det gäller luft, vatten och giftfri 
miljö. Inom miljöövervakningen undersöks förekomst av miljögifter i yt- och grundvatten i syfte 
att minska mängden av farliga ämnen.  
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När Länsstyrelsen utlyser och beviljar statsbidrag tar vi, där det är lämpligt, möjligheten att 
integrera ett folkhälsoperspektiv. Exempelvis har Länsstyrelsen beviljat medel, inom ramen för 
tidiga insatser för asylsökande, till Korpen och Röda korset som verkar för en förbättrad hälsa 
genom att bedriva cykelskola och introducera till det breda utbud av fritidsaktiviteter som finns 
i länet. Länsstyrelsen har beviljat LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen) till flera lokala 
projekt som främjar folkhälsa. Bland annat till friluftsåtgärder vid Ullabergs våtmark som 
bedöms bli viktiga för det tätortsnära friluftslivet. I projektet ska friluftsanordningar byggas och 
tillgänglighetsåtgärder genomföras för att öka attraktiviteten för besökare i området. 
Länsstyrelsen fattar även bidragsbeslut till markskötsel av kulturminnen och kulturlandskap 
inom ramen för kulturmiljövård. Det uppmuntrar till besök i naturen och urbana miljöer med 
kulturhistoriska värden vilket ger positiva fysiska och mentala effekter.  

Folkhälsa beaktas vid planering av förebyggande insatser inom krishantering, skydd mot 
olyckor och civilt försvar. Länsstyrelsen har ett samverkansprojekt med Region Östergötland, 
Linköpings universitet samt Finspångs, Linköpings och Norrköpings kommuner i syfte att ta 
fram ett verktyg för att hantera värmerelaterade händelser inom välfärdsområdet. Projektets 
effektmål är att minska vårdbehov och öka välmående.  

Veterinär folkhälsa innefattar även kunskapsspridning och information om 
läkemedelsanvändning till djur för att minska spridning av antibiotikaresistenta bakterier i 
samhället. För ett effektivt arbete mot antibiotikaresistens behöver åtgärderna samordnas och 
omfatta hälso- och sjukvård och folkhälsa, veterinärmedicin och djurhälsa, livsmedel, yttre miljö 
och forskning. Länsstyrelserna är en av myndigheterna som under ledning av 
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket ska arbeta med detta gemensamma uppdrag från 
regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens. 
Länsveterinär deltog bland annat i Skydda antibiotikan på antibiotikadagen den 18 november. 
Länsstyrelsen har deltagit i projektet CWPharma om vad som sker med läkemedelsrester i 
naturen.  

Folkhälsa är ett viktigt perspektiv i flera av Länsstyrelsens tillsynsområden. Genom tillsyn 
bidrar Länsstyrelsen Östergötland till att säkerställa att lagar och regler som har bäring på 
folkhälsan efterlevs. Alkohol- och tobakstillsyn är en viktig del av Länsstyrelsens arbete som 
påverkar både tillgången på och marknadsföring av alkohol- och tobaksprodukter. 
Länsstyrelsens tillsyn inom hygien, djurhälsa och livsmedel bidrar till friskare djur och 
därigenom säkra livsmedel och friska människor. I rådgivning och tillsyn gällande fysisk 
samhällsplanering beaktas folkhälsopolitikens femte målområde som rör boende och närmiljö. 
Länsstyrelsen verkar för friskare luft, giftfri miljö, god ljudmiljö och förutsättningar för fysisk 
aktivitet. Skötsel och tillsyn av såväl reservat, parker som kyrkomiljöer ger tillgång till lugna och 
tysta miljöer som kan fungera som platser där människor kan återhämta sig och finna ro. 

Avslutningsvis arbetar Länsstyrelsen med att vara ett föredöme som arbetsgivare, bland annat 
genom att vara en rökfri arbetsplats och erbjuda hjälp med avvänjning. Vid kriser som kan 
utgöra fara för liv och hälsa för myndigheten en effektiv kriskommunikation och erbjuder, vid 
behov, krishantering för medarbetare. Myndigheten erbjuder friskvårdstimme, olika 
träningsalternativ samt friskvårdsbidrag som anställda aktivt uppmuntras till att nyttja. Det 
finns frukt att tillgå för anställda på Länsstyrelsen. Under våren 2019 föreläste Anders Hansen 
för Länsstyrelsens personal om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar 
hjärnans funktioner och vår hälsa. Målet är både att förbättra folkhälsan inom organisationen 
men även att Länsstyrelsen framstår som mer trovärdig i sitt externa ANDT-arbete då den egna 
organisationen föregår med gott exempel. 
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Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att myndigheten arbetar inom många 
verksamhetsområden för att bidra till de nationella folkhälsomålen. Folkhälsa är komplext och 
kräver ofta samarbete mellan olika aktörer. Detta underlättar Länsstyrelsen genom att bidra till 
regional samverkan mellan olika aktörer kring frågor som påverkar folkhälsan.  

Länsstyrelsen har även bidragit till ökad kunskap i länet. Länsstyrelsens bedömning är att 
kompetensutvecklingsinsatser är efterfrågade. Särskilt inom tvärsektoriella områden såsom 
konferensen ”Ställ om för framgång” där kopplingar mellan miljömål och hälsa belystes. Den 
ökade kompetensen hos yrkesverksamma leder till ökad förståelse för komplexitet och 
samband, vilket bidrar till ett mer kvalitativt och långsiktigt folkhälsoarbete.  

Hälsoskillnaderna i Östergötland är fortfarande stora och det finns mycket kvar att göra innan 
målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska utjämnas inom en generation är uppnått. För 
Länsstyrelsens del finns det en utvecklingspotential i struktur och samordning av hur man 
arbetar med frågan.  

Länsstyrelsen bedömer att myndigheten i flera delar av verksamheten utför ett arbete som är 
gott eller utmärkt. Men Länsstyrelsen bedömer att för att uppnå resultatet gott, på 
myndighetsnivå så behöver Länsstyrelsen ytterligare utveckla arbetet med ett systematiskt 
övergripande arbete inom folkhälsa. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag 
Samlad bedömning av resultat17 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga arbetet 
för att förenkla för företag. En god struktur och ständiga förbättringar av system och rutiner är 
centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en integrerad del i myndighetens 
verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete. Alla enheter redovisar särskilt hur 
man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning.  

Länsstyrelsens samtliga enheter arbetar för att förenkla för företag. Det gäller såväl i ordinarie 
löpande verksamhet som i projekt där myndigheten har en kontinuerlig och levande dialog 
avseende hur Länsstyrelsen kan underlätta för företag på olika sätt.  

Ambitionen är att alltid ha ett tydligt brukarperspektiv, en vilja att underlätta samt att ha 
förståelse för brukare – i detta fall företaget. Målsättningen är att förenkla, förtydliga och 
förbättra för alla företag som kommer i kontakt med oss. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med att förkorta handläggningstiderna, förenkla ärendeprocesser samt att förtydliga beslut så 
att de kan läsas och förstås av alla. Inom samtliga verksamheter är ambitionen att ha särskilt 
fokus på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

 

17 En väsentlig del av arbetet inom området rapporteras under regleringsbrevsuppdraget 3.34, Fortsätta 
förenklingsarbetet för företag, nedan. 
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8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat 
klimat 
Länsstyrelsen tar upp konsekvenserna av klimatförändringarna samt ger stöd och råd till 
aktörer i länet via olika nätverk med företrädare från kommuner, Regionen och näringslivet. 
Löpande verksamhet sker genom granskning av kommunernas fysiska planering. Trafikverkets 
planering av höghastighetsjärnvägen Ostlänken granskas ur ett klimatanpassningsperspektiv. 
Klimatanpassning är också med som en naturlig del i arbetet med översvämningsförordningen 
samt inom älvgrupp för Motala ström.  

Information och rådgivning om klimatförändringar och hur samhället kan rusta sig mot dessa 
förmedlas via seminarier, studiebesök och via rådgivning till enskilda handläggare. 

I Länsstyrelsens interna processer ingår klimatanpassning som en integrerad del. Som exempel, 
utöver det som nämnts ovan, kan nämnas: 

• Agenda 2030 
• Grön infrastruktur 
• Ekosystemtjänster 
• Biologisk mångfald 
• Naturvård 
• Energi och klimat 
• Vattenförvaltningsförordningen 
• Vattenförsörjning 
• Tillsyn miljöskydd 
• Förorenade områden 
• Beredskap för djursjukdomar 
• Effekter på folkhälsan av högre lufttemperatur och ökad nederbörd 
• Olika samhällsgruppers utsatthet vid klimatförändringar 
• Krisberedskap 
• Kulturmiljöns påverkan av ett förändrat klimat 
• Havsplanering 
• Livsmedelsförsörjning 
• Mänskliga rättigheter 

Samlad bedömning av resultat 
Den samlade bedömningen ger resultatet att det finns utvecklingsbehov. Det område med 
tydligast utvecklingsbehov är inom näringslivsområdet. En avgörande pusselbit för att få till ett 
klimatanpassat näringsliv är att få till samverkan med Region Östergötland, som ansvarar för 
den regionala utvecklingen i länet.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

9. I sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses 
Länsstyrelsen genomför en mängd insatser i form av ärendehandläggning, projekt och olika 
former av samverkansåtgärder där möjligheter ges att på olika sätt verka för att tillgodose 
behovet av bostäder. Inom hela Länsstyrelsen eftersträvas en effektiv handläggning med tydliga 
och tvärsektoriellt väl avvägda beslut. För att stödja ett tvärsektoriellt arbetssätt och effektiv 
handläggning inom fysisk planering genomförs regelbundna planberedningar, där flertalet 
berörda sakområden deltar. 
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I länsledningens dialoger med kommunföreträdare, riksdagsledamöter, myndigheter och 
näringslivet lyfts ofta bostadsförsörjningen fram som en viktig strategisk fråga för länet.  

Länsstyrelsen arbetar med flera tillväxtfrämjande frågor av betydelse för bostadsförsörjningen, 
bland annat projektet ”Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen”.  

Tillväxtperspektivet finns med i Länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjning, bland annat vid 
framtagandet av bostadsmarknadsanalysen.  

En checklista finns för social hållbarhet med fokus på en inkluderande stadsplanering där 
behoven av bostäder ska tillgodoses för alla. Bostadsfrågan lyfts fram i samband med särskilda 
processer kring exempelvis mäns våld mot kvinnor och integration.  

Länsstyrelsen upprätthåller kontinuerlig dialog om bostadsförsörjning med kommuner, 
myndigheter, organisationer samt bygg- och fastighetsbolag. Länsstyrelsen handlägger och 
informerar om statligt stöd för uppförande av olika typer av bostäder. Arbetet med framtagande 
av regional bostadsmarknadsanalys (BMA) har genomförts och som en del i det arbetet har ett 
kunskaps- och dialogseminarium ordnats. Förberedelser för 2020 års BMA har genomförts. 
Ambitionen är att BMA ska vara ett väl förankrat kunskapsunderlag till generell nytta för 
bostadsförsörjningsarbetet i länet. Dialog om bostadsförsörjning har skett med Region 
Östergötland inom ramen för framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen 
uppmuntrar kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen genom 
kunskapsförmedling och deltagande i samråd. 

Arbete med kunskapsöverföring av betydelse för samhälls- och bostadsplaneringen sker inom 
en rad olika sakområden inom Länsstyrelsen. Syftet är att klargöra mål och 
planeringsförutsättningar tidigt i processerna för att både skapa en väl samordnad planering 
och undvika onödiga fördröjningar i senare planeringsskeden. Särskilda satsningar har gjorts på 
kunskapsöverföring om klimatanpassning, hushållning med jordbruksmark, kulturmiljö, 
naturvård/grön infrastruktur, friluftsliv och förorenad mark.  

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla planeringskatalogen uppdaterad och med att 
tillföra nya planeringsunderlag. Dessa insatser är viktiga för att undvika förseningar i olika 
planprocesser på grund av kunskapsbrist eller avsaknad av kunskapsunderlag. 

Inom flera verksamheter prioriteras ärenden som gäller bostadsproduktion, bland annat 
miljöskydd, överklagade PBL-ärenden (plan- och bygglagen) och arkeologiärenden. 

Samlad bedömning av resultat 
Kunskapen om boendeförhållanden och bostadsförsörjningens villkor behöver öka i 
myndighetens tvärsektoriella processer. I dialogen med kommunerna finns ett stort behov och 
intresse av kunskapsöverföring och rådgivning, inte minst om bostadsförsörjning, något 
Länsstyrelsen inte fullt ut klarar att möta. Det finns ett fortsatt behov av att göra insatser för att 
korta ner handläggningstider kopplade till planfrågor, strandskydd och överklagade bygglov 
varför dessa processer prioriterats.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 6 §: Miljöarbete 
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling.  

Länsstyrelsen ska särskilt  

 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,  

 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet 
för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,  

 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, och  

 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 
regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.  

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verket om vilken rapportering som behövs. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar utifrån 15 miljökvalitetsmål och har en samordnande roll i 
det regionala arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen har ett kontinuerligt tvärsektoriellt 
samarbete med Region Östergötland, näringsliv, akademi, kommuner och övriga organisationer 
inom miljö- och klimatarbetet, vilket är en förutsättning för att de nationella miljömålen ska få 
ett regionalt genomslag.  

Länsstyrelsen följer upp miljömålsarbetet både internt på Länsstyrelsen och regionalt. Den 
interna samordningen av miljömålsarbetet sker fortlöpande och ett nära samarbete finns idag 
mellan miljömålssamordning, energi- och klimat samt klimatanpassning. Under året har 
Länsstyrelsen fortsatt att verka för miljömålens tillämpning inom fler verksamhetsområden 
med syftet att miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala 
samhällsplaneringen. Energieffektiviseringsnätverket för stora företag i länet, projekten 
Incitament för energieffektivisering och Framtidens solel i östra Mellansverige fas 2 samt 
samarbetet inom Miljönytta som affär är exempel på pågående insatser. Det tvärsektoriella 
arbetet stärks ytterligare genom den interna Miljö- och klimatberedningen, där frågor kopplat 
till främst miljömål, Agenda 2030 klimat och energi, vatten, naturvård samt klimatanpassning 
diskuteras. 

2019 års bedömning av miljökvalitetsmålen i Östergötland visar att länet är nära att nå 
miljömålen Frisk Luft och Bara naturlig försurning. Det är resultatet av ett intensivt 
åtgärdsarbete samt nya styrmedel både i länet, nationellt och internationellt. Inom miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet är trenden för utvecklingen i miljön svagt positiv eftersom 
kunskaperna om grundvattnets kvalitet och kvantitet succesivt förbättras. De miljömål som är 
svårast att nå är Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning samt de mål som till stor del 
fokuserar på biologisk mångfald och kulturmiljö.  
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Länsstyrelsen ska särskilt; 
1. Samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet 

Mål- och uppföljningsarbete vid tillsyn och bemötande  
Det finns tydliga miljömålskopplingar till en stor del av Länsstyrelsens löpande verksamhet. Ett 
flertal miljömål berör kulturmiljön där de utgör en grundbult i ärendehandläggning vad gäller 
avvägningar utöver de rent juridiska avvägningarna.  

Det arbete som utförs för naturskötsel och naturskydd med åtgärder för hotade arter och 
biotoper bidrar direkt till uppfyllande av fler miljömål och är inte minst en förutsättning för att 
flera av målen ska kunna uppnås. Det skydd och de restriktioner som miljöbalken innebär utgör 
i sig en del i arbetet med att uppnå miljömålen, genom att förbuden som lagstiftningen medför 
är ett skydd som syftar till att värna naturmiljöer och arter. I det dagliga arbetet på dessa 
enheter prioriteras åtgärder utifrån vilken naturvårdsnytta de gör, vilket även innebär att de på 
bästa möjliga sätt bidrar till miljömålen. 

Genom kontroller inom primärproduktionen kontrolleras bland annat miljöfarliga ämnen och 
förvaring av dessa. Dessa rutiner i tillsynen har tydliga kopplingar till uppföljning och 
måluppfyllelse av målen Giftfri miljö, God bebyggd miljö med flera. Inom samordning av 
djurhälsopersonal, hygientillsyn och samverkan med Region Östergötland uppmärksammas 
därtill antibiotikaresistens och förbyggande information sprids.  

Rapporter, remissvar och utredningar 
I rättsenhetens handläggning av överklagade miljöbalksärenden tas hänsyn till miljömålen, 
handläggarna upplyser även om kopplingar till målen i beslut. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- 
och djurliv är en naturlig del i rättsenhetens arbete med viltförvaltningen. Målet beaktas även i 
övergripande planer och riktlinjer för viltstammarna.  

Enheten för social hållbarhet arbetar med miljömålen och det regionala åtgärdsprogrammet 
genom att via verksamhetsintegrering av mänskliga rättigheter uppmärksamma olika 
samhällsgruppers utsatthet kopplat till generationsmål/miljökvalitetsmål. Likaså olika 
samhällsgruppers påverkan på målen, exempelvis genom rätten till hälsa. För att en människa 
ska kunna leva ett bra liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd, där spelar miljön en stor roll. 
Genom att bidra till att tillgängliggöra natur- och friluftsområden för olika målgrupper 
(nyanlända, funktionsnedsatta med flera) bidrar enheten till ökat engagemang och kunskap om 
miljön.  

Enheten för energi- och klimat har under 2019 tagit fram en ny energi- och klimatstrategi för 
Östergötland, i samarbete med Region Östergötland. Strategin innehåller sex insatsområden 
som kommer vara ledande för kommande åtgärder i länet och har kopplingar framför allt till 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan men också en God bebyggd miljö, Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar med flera. 

I samband med den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen samt vid uppdatering av 
miljömålsindikatorer sker samverkan internt. Miljömålssamordnaren har för dessa tillfällen 
samordnat diskussionstillfällen för sakkunniga från de olika enheterna med syftet att bredda 
perspektivet för respektive mål. Handläggare för kulturmiljö och naturskydd samverkar vid 
dessa tillfällen med en representant från Skogsstyrelsen vid uppföljningen av miljömålet 
Levande skogar. Resultatet från den uppföljning som görs med information om miljötillståndet 
och utveckling av miljömålsarbete sprids bland annat genom Länsstyrelsens intranät, via olika 
samarbetsytor, hemsidan sverigesmiljömål.se, workshops och via sociala medier.  
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Möten, utbildningar och konferenser 
En uppföljning av det interna miljöarbetet görs genom miljöledningssystemet. Länsstyrelsen 
Östergötland är sedan 2017 miljödiplomerad från Svensk Miljöbas för att ha infört ett godkänt 
miljöledningssystem. Enheten för lednings- och verksamhetsstöd leder det interna 
miljöledningsarbetet och därefter har varje enhet en miljöambassadör som deltar aktivt i 
miljöledningens arbetsgruppsträffar. Länsstyrelsen Östergötland använder i så stor utsträckning 
som möjligt miljömärkta produkter, såsom diskmedel, tvål, pappershanddukar och ställer även 
krav i upphandlingar. Under 2019 har kommunikationen med Länsstyrelsens fika/lunch 
leverantör resulterat i att myndigheten inte tar emot exempelvis plastbestick och muggar utan 
har numera eget material i form av träskedar, muggar och glas till externa möten. 

Övergripande för samtliga enheters arbete för att minska den direkta miljöpåverkan är att 
minska resor och öka andelen Skype-möten. Under 2019 har seminarier och utbildningar börjat 
spelas in allt mer inom externa nätverk så att fler kan ta del av dem utan att resa. Vid de resor 
som ändå måste göras väljs det mest miljövänliga alternativet. Inom de olika 
förvaltningsområdena och tillsynsärenden där långa bilresor förekommer används HVO-bränsle 
i så hög utsträckning som möjligt. Flera av enheterna håller pappersfria möten och arbetar för 
att minska utskrifterna genom ökad digitalisering av rapporter, remissvar, strategier och andra 
papperskrävande material, även informationsmaterial övergår till mer digitalt. 

Inom miljöledningsarbetet har solpaneler installerats på Länsstyrelsens tak som invigdes i 
oktober 2019. Den producerade energin räcker i dagsläget till att driva Länsstyrelsens tre elbilar 
11 000 mil. Målet är att Länsstyrelsen Östergötland ska kunna erhålla 100 procent förnybar el. 
Under oktober 2019 hölls även en temavecka för miljöledningen där en station ställdes upp för 
byte av böcker, spel och leksaker. Information till medarbetarna på energi- och 
klimatbesparande åtgärder spreds på tv-skärmar och en workshop anordnades med temat ”Hur 
klimatsmart är du”. På denna workshop deltog medarbetare från olika enheter på Länsstyrelsen.  

Åtgärder kopplade till Länsstyrelsens miljöledningssystem syftar i första hand till att efterleva 
målet Begränsad klimatpåverkan men åtgärder så som källsortering och val av transport har 
även påverkan på mål som exempelvis God bebyggd miljö och Frisk luft. 

2. Utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred 
förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  
Länsstyrelsen Östergötland har de senaste åren varit mycket aktiv inom internationellt 
miljösamarbete. Under 2019 har Länsstyrelsen deltagit i och drivit flera EU-projekt och ett 
flertal nationellt finansierade åtgärdsprojekt som innebär att myndigheten kan fördjupa och 
bredda Länsstyrelsens kompetens samt att fler miljöåtgärder genomförs. Det är ett effektivt sätt 
att växla upp begränsade resurser och uppnå resultat i miljön med snabbare takt. I flertalet av 
dessa projekt deltar Linköpings universitet, kommuner och/eller företag i Östergötland, vilket 
även bidrar till en utveckling av det regionala miljöarbetet. 

Samordning och erfarenhetsutbyte mellan länen anses vara viktigt och inte minst en 
förutsättning för nationell samsyn inom miljömålsarbetet. Länsstyrelsen deltar i det nationella 
miljömålsnätverket, klimat- och energisamordnarnätverket och även i sydlänsnätverken för 
dessa båda områden. Miljömålssamordnaren på Länsstyrelsen deltar aktivt i samtliga nationella 
nätverksträffar, möten och utbildningar för miljömålssamordnare som arrangeras av RUS 
(Länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålsuppföljning och åtgärder) och 
Naturvårdsverket.  
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Förankring av miljömålen vid tillsyn och bemötande 
Genom att Länsstyrelsen Östergötland har haft en tydlig kommunikation kring olika bidragsstöd 
för direkta miljöåtgärder, såsom Klimatklivet, LOVA och saneringsbidrag har myndigheten 
kunnat genomföra åtgärder som sammantaget bidrar till att uppfylla för exempelvis miljömålen 
Ingen övergödning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. 
Länsstyrelsen stöttar även vattenråden i det operativa åtgärdsarbetet.  

Rapporter, remissvar och utredningar 
I juni 2014 fastställdes ett regionalt åtgärdsprogram för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, vilket också blev startskottet för ett mer systematiskt åtgärdsarbete för att 
nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Programmet är ett arbetsdokument och en 
vägledning för länets samordnade miljömålsarbete. Arbetet med att genomföra åtgärderna i det 
regionala åtgärdsprogrammet fortgår och utgår även ifrån den avstämningsuppföljning som 
gjordes under årsskiftet 2018/2019. Denna uppföljning visar vilka åtgärder som behöver 
prioriteras innan programmets slutår 2020.  

De föreslagna åtgärderna för kommuner och övriga aktörer och deras åtaganden följs upp i 
samband med att projekt startas och avslutas samt inom ramen för Länsstyrelsens arbete med 
tillsyn, prövning, uppföljning och stöd. Föreslagna åtgärder och åtaganden för Länsstyrelsen 
hanteras kontinuerligt i myndighetens årliga process med verksamhetsplanering och 
årsredovisning. I verksamhetsplaneringen för 2020 har Länsstyrelsen tagit höjd för planering 
och framtagande av ett nytt åtgärdsprogram med startår 2021. 

3. Stödja kommunerna med underlag i deras arbete för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. 
Möten, utbildningar och konferenser 
Länsstyrelsen Östergötland anordnar seminarier, workshops, och sprider publikationer där 
kommunerna är en av huvudmålgrupperna. Utbyte av kunskap och erfarenheter mellan 
kommuner och Länsstyrelsen samt andra aktörer i länet sker även genom olika samarbetsytor 
och nätverksträffar (Renare mark, Miljösamverkan Östergötland (MÖTA), Nätverket för klimat- 
och energistrateger med flera). Inom naturvårdsarbetet anordnas årligen en träff med länets 
kommunekologer för att stötta kommunerna i naturvårds- och miljömålsarbetet.  

MÖTA är ett samarbete mellan länets 13 kommuner och Länsstyrelsen. Samarbetet ska bland 
annat stödja kommunerna i miljömålsarbetet. Under 2019 har flera gemensamma projekt 
genomförts, bland annat energieffektivisering och sanering av förorenade områden. 
Handläggare från rättsenheten medverkar i MÖTA genom att hålla utbildningar för politiker 
och miljöskyddshandläggare om bland annat förvaltningslagen och beslutsskrivning. 

Enheten för plan och kultur uppmärksammar miljömålen fortlöpande i kunskapsöverföringen 
till kommunerna i länet, exempelvis vid samråd om detaljplaner och översiktsplaner, då som 
planeringsfaktor. Syftet är att implementera miljömålsperspektivet löpande i den kommunala 
planläggningsverksamheten.  

Länsstyrelsen har under 2019 medverkat i olika regionala och nationella arbets- och 
referensgrupper rörande skogliga frågor i syfte att verka för bevarande av skogens 
kulturmiljövärden. Huvudparten av dessa möten sker via Skype. Kulturmiljöfunktionen har 
även under 2019 bidragit till framtagande och tillgängliggörande av kunskapsunderlag 
angående skogliga forn- och kulturlämningar samt det vattenanknutna kulturarvet men även 
stöttat två av länets kommuner vid framtagandet av kulturmiljöprogram.  
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Rapporter, remissvar och utredningar 
Miljömålen är en viktig del i arbetet med det remissvar som enheten för plan och kultur svarat 
Region Östergötland under 2019, rörande deras nyligen antagna kulturplan och arbetet med 
RUS. Kulturmiljö har fortsatt intensifierat medverkan i klimatomställningsarbetet genom bland 
annat kravställande mot antikvariska konsulter vad gäller bland annat miljövänliga transporter 
och maskinnyttjande. 

Det arbete som naturvårdsenheten har genomfört under 2018 och 2019 med Handlingsplan för 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster gör att Länsstyrelsen får bättre underlag och kan 
prioritera åtgärder på landskapsnivå och skapa långsiktiga strategier som ger en långsiktig 
effekt. I rapportskrivning och andra strategidokument från enheterna lyfts det aktuella 
områdets koppling till miljömålen. Vid guidningar, träffar och möten informerar Länsstyrelsen 
ofta om miljömålen och allas ansvar att bidra till att de uppfylls. Länsstyrelsen förmedlar 
mycket information och bidrar till att höja kunskapsnivån hos skolbarn och allmänheten vid 
bland annat naturum Tåkern men även andra forum. Det ger en förståelse hos allmänheten för 
dessa frågor och skapar bättre förutsättningar för oss att uppnå målen. 

4. Verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den 
lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det 
regionala tillväxtarbetet.  

Möten, utbildningar och konferenser 
Näringslivet i Östergötland är engagerat inom miljö- och klimatarbetet men fler insatser och 
åtgärder behövs. Under 2019 har Länsstyrelsen satsat på att förstärka den externa samverkan 
med relevanta aktörer och samverka i länet i frågor som rör miljömålen och Agenda 2030. För 
att omsätta globala mål till lokal och regional handling har Länsstyrelsen tillsammans med 
Linköpings universitet, Region Östergötland, kommunerna och Östsvenska Handelskammaren 
fortsatt arbetet med att bygga upp en regional nätverksarena för kunskapsspridning, 
erfarenhetsutbyte, kommunikation, metodutveckling och annan samverkan kring frågor som 
gäller implementeringen av de globala hållbarhetsmålen. Under 2019 har gruppen bjudit in till 
fyra träffar för att ta fram en gemensam omvärldsbevakning, strategisk planering och 
samordning av aktiviteter samt att förbättra informationen till kommuner och övriga aktörer om 
det regionala miljö- och klimatarbetet. 

Enheten för energi och klimat samordnar Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 och har 
under 2019 fortsatt arbetet med att bygga upp en intern organisation för att öka kompetensen 
om hur verksamheten kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Enheten har under 
2019 arbetat systematiskt med att integrera och sprida information om miljömålen och Agenda 
2030 vid relevanta externa möten, workshopar och vid kommunikationsinsatser. Myndigheten 
har till exempel deltagit vid konferensen E-day. 

Länsstyrelsen ger återkommande föreläsningar om miljömålen vid Linköpings universitet. 
Syftet är att sprida kunskap om miljömålsarbetet och hur olika aktörer i samhället kan arbeta 
för att bidra till måluppfyllnad. Under 2019 hölls en föreläsning för Miljövetarprogrammet.  

Inför Earth Hour den 30 mars 2019 hölls ett evenemang i Domkyrkan i Linköping för att 
uppmärksamma klimat- och miljöfrågor, fokusområdet var biologisk mångfald. Länsstyrelsen 
Östergötland var då medarrangör tillsammans med Svenska kyrkan och Linköpings kommun. 
Syftet med eventet var att öka medvetenheten om klimat- och miljöfrågor och skapa 
engagemang för miljöarbete och initiativ även hos medborgarna. 
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Under 2019 har enheterna för social hållbarhet och energi- och klimat, tillsammans med Region 
Östergötland arrangerat en heldagskonferens ”Ställ om för framgång” med temat 
hälsofrämjande processer som drivkraft i miljömålsarbete och hållbar utveckling. Inbjudan 
spreds via olika nätverk till olika professioner i länets kommuner, näringslivet, Linköpings 
universitet och Region Östergötland.  

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen Östergötlands arbete med länsstyrelseinstruktion 6 § miljömålen bedöms som 
gott. Många åtgärder och insatser sker såväl i den löpande verksamheten som i enskilda projekt. 
I ärendehandläggning, tillsynsarbete, remissvar, bemötande och utredningar tas hänsyn till 
miljömålen och de ligger till grund för prioriteringar och beslut.  

Utöver uppföljningen av miljömålen stöttar Länsstyrelsen kommunerna och andra aktörer i 
länet med kunskapsunderlag vid översiktsplanering, i yttranden, genom framtagande av 
handlingsplaner och genom att anordna kunskapshöjande seminarier och workshops.  

Ett utvecklingsbehov har identifierats under 2019, vilket är att miljömålsarbetet såväl internt 
som externt behöver få ökad struktur. Det finns behov av ett mer strategiskt arbetssätt med 
miljömålen för att synliggöra möjliga synergier och kraftsamla de åtgärder som genomförs i 
länet, men också för att fånga upp de områden som idag kan falla mellan stolarna.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Länsstyrelseinstruktion 7 §: Samhällsskydd och 
beredskap 

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den 
högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. 

Genom sin verksamhet ska Länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina 
uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

I Östergötland finns från den 1 april 2014 en strategi för hur samverkan ska ske som benämns 
”Samverkan Östergötland” och som Regionala rådet för skydd mot olyckor och krisberedskap 
(RKS) har fastställt. Samverkan Östergötland är ett samlande begrepp för myndigheter, 
kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i 
Östergötlands län. I den gemensamt beslutade strategin beskrivs hur samverkan ska ske före, 
under och efter samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna. Samverkan 
Östergötland består av Länsstyrelsen Östergötland, länets 13 kommuner, polisområde 
Östergötland, Region Östergötland, Försvarsmakten Södra militärregionen, Räddningstjänsten 
Östra Götaland, SOS Alarm AB och Kustbevakningen. Sedan 2018 samordnas mål och 
aktiviteter genom den gemensamma överenskommelsen ”inriktning och mål för utveckling av 
krisberedskap och civilt försvar i Östergötland under perioden 2019–2022”. Fokus under 2019 
har varit att stärka arbetet med säkerhetsskydd samt framtagande av krigsorganisationer. Det 
har skett genom bland annat gemensamma utbildningstillfällen, förberedelser för införande av 
system för säkra kommunikationer samt övningstillfällen inom ramen för 
Totalförsvarsövningen (TFÖ). I den senare har Länsstyrelsen genomfört endagsövningar på 
plats i länets 13 kommuner, Räddningstjänstförbundet Östra Götaland samt Region 
Östergötland. 

Tidigt på våren 2019 inträffade omfattande skogsbränder i Motala kommun, och under 
sommarhalvåret inträffade ett antal allvarliga sprängningar i Linköpings kommun. Samtliga 
händelser krävde mer eller mindre omfattande samverkan och har varit föremål för ett flertal 
utvärderingar. Länsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer omhändertar erfarenheterna i 
syfte att stärka förmågan att skapa en samlad lägesbild samt utifrån denna inrikta och samordna 
åtgärdsbehoven. 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att minska sårbarheten i samhället genom att bevaka att risk- 
och beredskapshänsyn tas i samhällsplanering ur både krisberedskap- och 
totalförsvarsperspektiv. Länsstyrelsen deltar i olika sammanhang med medarbetare från 
enheten civil beredskap och räddningstjänst (CBR) för att bevaka frågor som berör 
krisberedskap och totalförsvarsfrågor i riksintressen och fysisk planering.  

Länsstyrelsen har medverkat på Försvarsmaktens dialogmöte om totalförsvarets intressen där 
Försvarsmaktens totalförsvarsintressen har diskuterats. Länsstyrelsen har anordnat en 
informationsträff med Försvarsmakten under juni 2019 om riksintressen för interna 
medarbetare som arbetar med fysisk planering. Länsstyrelsen anordnade en PBL-dag under 
september 2019 för kommunerna där Försvarsmakten deltog och talade om 
totalförsvarsintressen i fysisk planering.  
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Länsstyrelsen har medverkat i fördjupad dialog med Försvarsmakten, FOI (Totalförsvarets 
forskningsinstitut) och Linköpings kommun kring hur intressen för totalförsvaret ska beaktas i 
samband med aktuell planering i Linköping. 

Länsstyrelsen skriver sammanfattande redogörelser och samrådsyttrande över kommunala 
översiktsplaner och detaljplaner. I samband med det uppmuntras kommuner att inkludera 
beredskapshänsyn och totalförsvarets intressen i planeringen.  

Inom infrastruktur är Ostlänken en huvuduppgift för Länsstyrelsen. Verksamheten består av 
såväl tvärsektoriella interna möten som möten med Trafikverket. Länsstyrelsen har även 
deltagit i Trafikverkets risk- och säkerhetsseminarier, riktat till offentlig verksamhet som är 
berörd av Ostlänken.  

Länsstyrelsen arbetar aktivt med totalförsvarsplaneringen när det gäller potentiella 
riksintressen för totalförsvaret. Under 2018 svarade Länsstyrelsen på en remiss om potentiella 
riksintressen för totalförsvaret i Östergötland. Under 2019 fick Länsstyrelsen yttra sig över de 
riksintressen som blev valda för Sverige. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultatet är gott. Överenskommelsen i länet om en 
gemensam inriktning och plan för krisberedskap och civilt försvar under perioden 2019–2022 
är uppskattad av berörda aktörer, i synnerhet kommunerna. Kommundirektörerna har uttryckt 
att den skapar tydlighet kring prioriteringar och bättre planeringsförutsättningar jämfört med 
tidigare år. 

Länsstyrelsens bedömning är att informations- och utbildningsinsatser bidragit till en bättre 
förståelse för säkerhetsskydd jämfört med föregående år, vilket märks exempelvis i hur 
kommunerna dokumenterat och rapporterat sina risk- och sårbarhetsanalyser. Förståelsen för 
vilka åtgärds- och planeringsbehov som föreligger inom totalförsvaret bedöms ha ökat markant 
jämfört med tidigare år. Planeringen är ännu i sin linda men har gått från i det närmaste 
oöverskådlig till mer konkret. Det märks bland annat i arbetet med att skapa 
krigsorganisationer, krigsplacera personal, fysisk planering och riksintressen. 

Länsstyrelsens bedömning är att det förberedande arbete som genomförts sedan torka och 
skogsbrandsrisk 2017–2018 gav resultat i hanteringen av skogsbränderna i Motala kommun 
2019. I det stora hela kunde Länsstyrelsen möta det stöd och samordningsbehov som uppstod 
från kommun och räddningstjänst samt möta informationsbehovet hos bland andra 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Regeringskansliet. De allvarliga 
sprängningarna som inträffade i Linköpings kommun under 2019 visade på ett behov av att 
fortsätta utveckla samverkansformer vid tidskritiska händelser med en antagonistisk hotbild. 
Detta arbete pågår, både hos de enskilda aktörerna och gemensamt. Trots att det genomförts 
flera aktörsspecifika utvärderingar av händelserna har Länsstyrelsen för avsikt att upphandla en 
extern utvärdering av hur samverkan fungerade i syfte att ta fram tydligare indikatorer för 
framtida utvärderingar av samverkan. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Övrig verksamhet 
Enligt 1 kap. 4 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
årsredovisningen avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för varför resterande 
verksamhetsområden, som inte anges i länsstyrelseinstruktionen, redovisas här. 

Övrig förvaltning 
Länsstyrelsen verkställer utbetalningar av lönegaranti för Östergötland, Jönköping och Kalmar 
län. Ansvarig för att besluta dessa ärenden om utbetalning är för konkursen eller 
rekonstruktionen utsedd konkursförvaltare. Under 2019 har Länsstyrelsen arbetat för att klara 
av uppgiften med utbetalning av lönegaranti med mycket gott resultat. Under året har 
Länsstyrelsen betalat ut lönegarantibidrag med cirka 180 miljoner kronor. Totalt har 1 994 
personer mottagit lönegaranti under året. Länsstyrelsernas handläggningsmål gällande 
lönegaranti är att 90 procent av inkomna ärenden ska betalas ut inom fem arbetsdagar. Under 
hösten beslutade länsstyrelserna att ändra handläggningsmålet till 10 arbetsdagar. Östergötland 
har under året ändå legat inom de tidigare fem arbetsdagarna. Omfattande samverkan mellan 
länsstyrelser sker löpande avseende utvecklingen av det nya moderna handläggningssystemet 
för lönegaranti, Garanti Lst. Under 2019 har två nya e-tjänster tagits i bruk. En för 
konkursförvaltarna där de kan skicka sina beslut och underlag via fil, samt en där mottagare av 
lönegaranti digitalt kan lämna sin försäkran att de inte fått annat arbete under perioden de 
uppbär lönegaranti. Länsstyrelsen ser att tidsvinsterna förhoppningsvis kommer bli stora när 
systemet satt sig, men idag har myndigheten fortfarande många ärenden som hanteras enligt de 
gamla rutinerna. Alla konkursförvaltare har inte heller börjat använda de nya funktionerna fullt 
ut än och det finns en del inkörningsproblem.  

Resultatmått och resultatanalys – Övrig förvaltning 
Övrig förvaltning (verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 2,1 2,6 2,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 10,8 9,7 10,8 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 13 807 12 587 14 036 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 6 463 5 490 5 511 
Antal beslutade ärenden 6 437 5 448 5 547 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 82 91 44 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 180 857 110 537 74 842 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). Detta gör att 
uppgifterna för år 2017 inte stämmer överens med vad som redovisades under Övrig förvaltning i årsredovisningarna för 
år 2017.  

Under 2019 ökade antalet inkomna eller upprättade ärenden markant jämfört med de tidigare 
två åren. Ökningen, som uppgår till nästan 20 procent, skedde främst i ärenden om begravning, 
stiftelser, bevakningsföretag och viltförvaltning. Trots ökningen översteg antalet beslutade 
ärenden antalet inkomna eller upprättade. Antalet ärenden äldre än två år ökade något jämfört 
med 2018 och har dubblerats sedan 2017. De äldre ärendena består främst av 
lönegarantiärenden, men även till viss del av stiftelseärenden. 

Samlad bedömning av resultat 
Eftersom ärendebalanserna inom Övrig förvaltning inte ökat trots den ökade inströmningen av 
ärenden bedöms resultatet vara gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Trafikföreskrifter 
Länsstyrelserna har i samverkan med anledning av införandet av den nya förvaltningslagen 
enats om en ny rättslig hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har tillsammans kommit 
fram till att vare sig enskilda eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om behov av 
trafikföreskrifter prövad. Det är myndigheten som självständigt har att besluta om det finns 
anledning att inleda ett ärende. Detta kommer leda till en mer effektiv och rättssäker hantering 
av ärendegruppen. Länsstyrelserna har samverkat med andra myndigheter i frågan och kan 
konstatera att det finns anledning att uppmärksamma regeringen på behov av förtydligande om 
det är möjligt att överklaga sådana normbeslut som utgörs av trafikföreskrifter.  

Resultatmått och resultatanalys – Trafikföreskrifter 
Trafikföreskrifter (verksamhet 25*) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,2 0,2 0,2 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,1 0,7 0,7 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 1 056 722 740 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 216 174 164 
Antal beslutade ärenden 214 185 170 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 0 4 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

 

Antalet inkomna och upprättade ärenden har ökat jämfört med tidigare år. Trots detta har 
balanserna av öppna ärenden på området inte ökat. Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 
uppgår till ett fåtal. Verksamhetskostnaden har ökat proportionerligt med årsarbetskrafterna. 

Samlad bedömning av resultat 
Som framgår ovan bedöms resultatet vara gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Nationella minoriteter 
För att stärka och utveckla verksamheten kring arbetet med nationella minoriteter, samt få flera 
kommuner att mer aktivt delta på den regionala arenan har Länsstyrelsen och Region 
Östergötland under 2019 bjudit in alla länets kommuner till ett samråd om vilka frågor 
kommunerna tycker de behöver stöd i, samt vilka områden som kommunerna och regionala 
aktörer kan samverka kring. Det resulterade i ett beslut att Länsstyrelsen i samarbete med 
Regionen ska anordna en konferens som ska utgöra kunskapslyft i frågor kring lagstiftningen 
gällande nationella minoriteter samt att lyfta upp goda exempel. Länsstyrelsen Östergötland och 
Länsstyrelsen Stockholm har påbörjat planeringsarbetet för konferensen.  

Under 2019 har Länsstyrelsen medverkat i det regionala nätverket för finska 
förvaltningsområdet tillsammans med Region Östergötland, Norrköping-, Motala- och 
Finspångs kommuner. Kommunerna i nätverket har anordnat en konferens för att lyfta lagen 
om nationella minoriteter, som har förstärkts. Konferensen riktade sig framförallt till 
tjänstemän från de organisationer som deltar i nätverket.  

Länsstyrelsen driver sedan många år tillbaka ett nätverk för att uppmärksamma Förintelsen. I 
nätverket deltar representanter för den judiska församlingen, kommuner och det civila 
samhället samt Forum för levande historia. Syftet med nätverket är bland annat att lyfta frågor 
som mänskliga rättigheter och antisemitism.  

Vid landshövdingens kommunbesök under 2019 har han lyft frågor om hur kommunerna lever 
upp till lagen om nationella minoriteter. Det resulterade i att kommunledningarna 
uppmärksammas på en fråga där Länsstyrelsen bedömer att kunskapen generellt sett är låg.  

Länsstyrelsen har genomfört en kort undersökning med frågor till myndighetens enhetschefer 
om och hur de kommer i kontakt med nationella minoriteter och vilka behov som finns av att till 
exempel använda sig av det finska språket. Resultatet visar att kunskapen fortfarande är relativt 
låg och att få blir kontaktade av nationella minoriteter inom ramen för sin verksamhet.  

En väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde jämställdhet har utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag.18 

Resultatmått och resultatanalys – Nationella minoriteter 
Länsstyrelsen har genomfört sitt uppdrag i begränsad omfattning på grund av brist på resurser 
hos både oss och Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen Östergötland hade önskat mycket mer 
stöd från den nationellt samordnande länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har inte någon handlingsplan eller annat styrdokument för arbete med nationella 
minoriteter. Likaså är det med samråd med nationella minoriteter på den regionala nivån. 
Delvis uppnås samråd med den judiska nationella minoriteten genom deras deltagande i 
Förintelsens nätverk. När det gäller den finska nationella minoriteten har Länsstyrelsen dialog 
med kommunerna som har samråd med sina nationella minoriteter. När det gäller den romska 
nationella minoriteten har myndigheten inte lyckats fånga upp den på den regionala nivån. De 
främjande insatserna som Länsstyrelsen genomför i form av debattartiklar, skrivs under av 

 

18 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.8 Nationella 
Minoriteter, vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholm, diarienummer 811-13999-
2019. 
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landshövdingen och deltagare i nätverket. Landshövdingen deltar varje år i fackeltåget och 
håller tal vid den judiska begravningsplatsen i Norrköping på Förintelsens minnesdag. 

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

Årsarbetskrafter kvinnor 0,09 0,13 0,17 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 88 128 207 
Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 1 1 
Antal beslutade ärenden 1 1 1 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 0 0 0 

1) I årsredovisningen för år 2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) tillsammans 
med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och kostnader för 
endast nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i 
årsredovisningen för år 2017. 

Antal årsarbetskrafter ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. 
Verksamhetskostnaderna är något lägre på grund av få externa aktiviteter. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns behov av ett fortsatt arbete på området 
nationella minoriteter. Det har varit viktigt att Länsstyrelsen under året gett stöd genom 
framförallt nätverk för att enskilda tjänstepersoner i kommunerna ska få stöd i sitt interna 
arbete där man ofta arbetar ensam. Det finns en utvecklingspotential i att ytterligare 
systematisera arbetet internt men också i stödet till kommunerna. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Mänskliga rättigheter 
Under 2019 har fokus på Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter varit att genomföra 
det interna arbetet enligt länsstyrelseinstruktionen 5 § samt uppdraget om Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter enligt återrapporteringskrav 1.7.19  

För att bedriva det interna arbetet med mänskliga rättigheter har Länsstyrelsen ett Råd för lika 
villkor. Rådet är ett myndighetsövergripande organ vilket hanterar frågor rörande 5 § i 
länsstyrelseinstruktionen såväl som myndighetens likabehandlingsplan, den regionala strategin 
för jämställdhetsintegrering samt kopplar ihop detta arbete med myndighetens arbete med 
Agenda 2030. År 2019 har inneburit ett omtag i arbetet med Råd för lika villkor och rådet har 
under året omstrukturerats, både för att effektivisera arbetet samt för att passa myndighetens 
nya organisation. Detta arbete kommer att slutföras under tertial ett 2020. 20 

Under året har myndigheten även vidareutvecklat arbetet med det stöd som finns för det 
myndighetsövergripande arbetet med 5 §, både rörande det digitala stödverktyget som finns på 
intranätet som togs fram under 2018, samt stöttat andra enheter i huset med att förbättra och 
fördjupa detta arbete. 

År 2019 genomfördes MR-dagarna i Linköping och Länsstyrelsen medverkade både med att 
arrangera dagarna samt deltog på mässan som både utställare och seminariehållare av två 
seminarier.21  

Länsstyrelsen har administrerat och arbetat för att stödja verksamheten med personliga ombud 
för personer med psykisk funktionsnedsättning. Många kommuner i länet saknar fortfarande 
ombud. Länsstyrelsen har under året lämnat in en lägesrapport kopplat till uppdraget utsatta 
EU-medborgare. 

Under året har Länsstyrelsen intensifierat sitt arbete med barnrätt som förberedelse inför att 
barnkonventionen blev lag första januari 2020. Länsstyrelsen har informerat internt om 
barnkonventionen för alla medarbetare, medverkat i ett regionalt barnrättsnätverk samt 
erbjudit flera kompetenshöjande insatser.  

En väsentlig del av Länsstyrelsens arbete inom sakområde mänskliga rättigheter har utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag.22 

 

19 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktion 5 § Sektorsövergripande uppgifter, 
samt under regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter, nedan. 
20 En väsentlig del av arbetet med Råd förlika villkor rapporteras under länsstyrelseinstruktion 5 § 
Sektorsövergripande uppgifter, nedan 
21 En väsentlig del av arbetet rapporteras under regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga 
åtaganden om mänskliga rättigheter, nedan. 
22 En väsentlig del av arbetet rapporteras under regleringsbrevsuppdrag:  
1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter, nedan. 
3.8 Nationella minoriteter, vilket redovisats i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholm och 
Sametinget, diarienummer 811-13999-2019. 
3.53 Funktionshinder, vilket redovisas i särskild ordning till Socialdepartementet, diarienummer 821-
16628-2019. 
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Resultatmått och resultatanalys – Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter (verksamhet 82*)1) 2019 2018 2017 
Årsarbetskrafter män 0,01 0,00 0,00 
Årsarbetskrafter kvinnor 1,85 1,82 1,37 
Verksamhetskostnad inkl. OH (tkr) totalt 2 956 2 287 1 652 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 15 11 5 
Antal beslutade ärenden 11 11 4 
Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 0 0 
Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr) 3 227 3 175 3 024 

1) I årsredovisningen för år 2017 redovisades volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*) tillsammans 
med volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*). I denna tabell redovisas volymer och kostnader för 
endast mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för år 2017 är omräknade jämfört med vad som uppgavs i 
årsredovisningen för år 2017. 

Verksamhetskostnaderna ökar med anledning av bland annat utökat arbete kring 
funktionshinderspolitiska frågor samt rekvirerade verksamhetmedel för att fördjupa arbetet 
kring verksamhetsintegrering av mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. 

Samlad bedömning av resultat 
Våra uppsatta mål utifrån länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrevet och våra internt uppsatta 
mål har uppnåtts. 

Länsstyrelsens analys är att det i länet finns en god regional samverkan som bland annat 
resulterat i en ansökan och genomförande av MR-dagarna 2019. MR-dagarna har lyft MR-
frågan på agendan både externt i länet men även internt på Länsstyrelsen.  

Att erbjuda länets kommuner forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan 
bedömer Länsstyrelsen som viktigt. Myndighetens bedömning är att 
kompetensutvecklingsinsatser på området är efterfrågade. Den ökade kompetensen hos 
yrkesverksamma leder till att säkerställa att myndigheter och kommuner i länet lever upp till 
sina åtaganden. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

  
 

3.56 Utsatta EU-medborgare vilket redovisas i särskild ordning till Länsstyrelsen i Stockholm, 
diarienummer 821-16043-2019.  
Förordningsuppdraget (SFS 2013:522) Personligt ombud, vilket redovisas i särskild ordning till 
Socialstyrelsen, diarienummer 821-4961-2019. 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

74 
 

Finansdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
finansdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.1 Arbetsmiljön i staten 
1.1 Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har 
vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna.  

Statskontoret har i en rapport från 2017 identifierat ett antal faktorer som har betydelse för ett 
framgångsrikt arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland de statliga 
myndigheterna. Bland annat att ”linjecheferna bedriver ett närvarande ledarskap, genom att 
vara fysiskt och socialt närvarande på arbetsplatsen och genom att hålla regelbundna och 
prestigelösa dialoger med medarbetarna om arbetssituation och hälsa. Ett närvarande 
ledarskap innebär att cheferna är tillgängliga för sina medarbetare och att de har god 
kännedom om medarbetarnas hälsa och förutsättningar att klara arbetet. På så vis kan 
cheferna upptäcka tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder i ett tidigt skede för att undvika 
en annalkande sjukskrivning. Myndigheter med låg sjukfrånvaro har högre chefstäthet.” 

Länsledningen fattade under våren beslut om att arbeta fram en hållbar organisation med 
hållbart ledarskap inklusive tydlig ledningsstruktur. Det är den strategiska ledningens val av 
organisation, bemanning och styrning som formar de villkor och den arbetsmiljö som präglar 
verksamheten. En översyn har därmed gjorts av Länsstyrelsen Östergötlands organisation, i 
syfte att skapa en framgångsrik hållbar organisation med tydlig ledningsstruktur. Förutom en ny 
organisationsstruktur som gäller från och med 1 oktober 2019 och som medfört att 
organisationen utökats med tre chefer, har bland annat följande åtgärder vidtagits: 
chefsansvaret förtydligats i arbetsordningen, ett riktmärke för antal underställda tagits fram, 
chefsstödet ses över, en ledningsgrupp införts, samtliga chefstjänster tillsattes på nytt, alla 
chefer har ett förordnande som chef med mera.  

Under 2019 har Länsstyrelsen även påbörjat en översyn av chefernas arbete med arbetsmiljön. 
Åtgärderna berör rutiner och mallar för chefer i syfte att underlätta deras arbete, att aktuell 
delegationsordning ska finnas, kompetenshöjande insatser i form av en endagsutbildning i 
början av året samt en tvådagarsutbildning i slutet av året i arbetsmiljö. 

En annan åtgärd har varit att genomföra en ny upphandling av företagshälsovård, med fokus på 
att Länsstyrelsen Östergötland ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Det förebyggande 
arbetet, rehabilitering samt friskvårdsarbetet ska leda till god hälsa, ökad kreativitet och 
arbetsglädje och på så sätt bidra till en förbättrad verksamhet. Ny leverantör är på plats 1 
januari 2020. 

Resultatbedömning 
Resultatet av ny organisation, tydligare ledningsstruktur och närvarande chefer kan först mätas 
under kommande år, då nya organisationen trädde i kraft 1 oktober och implementering av 
denna skedde fram till årsskiftet. 

Resultatet av satsning på arbetsmiljöförbättringar är inte helt genomförd, visst arbete löper in i 
kommande period. Dock kan det konstateras att myndigheten rustat cheferna med goda 
kunskaper kring deras arbetsmiljöansvar. 
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Ny företagshälsovård gäller från 1 januari 2020 och effekten av det kommer myndigheten kunna 
se kommande år. 

Därmed bedöms resultatet av åtgärderna och arbetsmiljöarbetet vara goda med troligen utfall 
om utmärkt nästkommande år. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.2 Agenda 2030 
1.2 För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver 
information inhämtas från berörda myndigheter. Länsstyrelserna ska därför redovisa i vilken 
utsträckning som deras verksamhet har bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 
Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen. Därutöver ska en särskild redovisning lämnas 
till Statskontoret senast den 14 januari 2020. 

Länsstyrelsen Östergötland har tagit ett samlat grepp för att implementera Agenda 2030 i 
verksamheten och genom våra olika uppdrag verka för att nå de Globala målen. Under de 
senaste åren har Agenda 2030 varit ett fokusområde i myndighetens verksamhet. Inom ramen 
för det gemensamma arbetet finns en styrgrupp bestående av länsledning och ansvariga chefer 
för de tre hållbarhetsdimensionerna (den ekonomiska, sociala och miljömässiga) samt en 
arbetsgrupp som utför mycket av det operativa arbetet.  

Länsstyrelsen har under året genomfört en riktad satsning för att öka kunskapen om 
myndighetens arbete med de globala hållbarhetsmålen. Länsstyrelsen har genomfört 
inspirationsföreläsningar, interna utbildningar kring specifika teman samt kartläggning av det 
interna arbetet kopplat till Agenda 2030-målen. Flera medarbetare har fått 
kompetensutveckling genom att delta i olika externa hållbarhetskonferenser med inriktning mot 
Agenda 2030.  

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen bland medarbetarna och chefer om 
Agenda 2030, för att öka medvetandet om Länsstyrelsens roll i hållbarhetsarbetet och hur 
verksamheten bidrar till att uppnå de globala målen. Länsstyrelsen arbetar systematiskt med att 
förstärka samverkan inom Länsstyrelsen mellan olika sakområden, funktioner och enheter i 
förhållande till Agenda 2030. Agenda 2030 har integrerats i Länsstyrelsens 
verksamhetsplanering och uppföljning.  

Länsstyrelsen har en tydlig målsättning att förstärka den externa samverkan med relevanta 
aktörer och samverka i regionen i frågor som rör Agenda 2030. För att omsätta globala mål till 
lokal och regional handling har Länsstyrelsen tillsammans med Linköpings universitet, Region 
Östergötland, kommunerna och Östsvenska Handelskammaren under året fortsatt arbetet med 
att bygga upp en regional nätverksarena för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, 
kommunikation, metodutveckling och annan samverkan kring frågor som gäller 
implementeringen av de globala hållbarhetsmålen. Här möts aktörer med olika bakgrund för att 
driva arbetet med att nå målen tillsammans. Nätverksarenan har skapats av nyckelpersoner 
med tillgång till olika viktiga nätverk inom alla samhällsområden. Länsstyrelsen har haft 
regelbundna arbetsmöten under hela året. Under 2019 har gruppen bjudit in till fyra tematiska 
träffar för att ta fram en gemensam omvärldsbevakning, strategisk planering och samordning av 
aktiviteter samt att förbättra informationen till kommuner och övriga aktörer om det regionala 
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hållbarhetsarbetet. Myndigheten har även deltagit i den utvärdering av projektet som 
Linköpings universitet har genomfört.  

Länsstyrelsen har under 2019 arbetat systematiskt med att integrera och sprida information om 
Agenda 2030 vid relevanta externa möten, workshopar och vid olika kommunikationsinsatser, 
exempelvis E-day, utbildningsdag för gröna sektorer på Linköpings universitet, Earth Hour, vid 
lanseringsminglet för Östergötlands nya energi- och klimatstrategi och vid Mänskliga 
rättighetsdagarna i Linköping.  

Länsstyrelsen har under de senaste åren deltagit i det nationella länsstyrelsegemensamma 
arbetet kring Agenda 2030. Effekter av det gemensamma arbetet har varit fördjupad kunskap 
om de globala målens koppling till Länsstyrelsens verksamhet, spridning av goda exempel och 
metoder länsstyrelserna emellan och en bättre omvärldsbevakning. Den nationella 
samordningen har även bidragit till att länsstyrelserna på ett samlat sätt kunnat möta och föra 
dialog med olika aktörer, liksom till ökat samspel mellan de tre dimensionerna ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. 

Resultatbedömning 
Genom Länsstyrelsens ordinarie uppdrag arbetar myndigheten för att nå målen i Agenda 2030. 
Det finns ett utvecklingsbehov för att kunna tydliggöra och följa upp Länsstyrelsens samlade 
bidrag för att nå målen. Myndigheten har haft ett internt arbetssätt för implementeringen av 
målen i den löpande verksamheten som nu utvärderas. Genom arbetet i den regionala 
plattformen för Agenda 2030, samt allt övrigt samlade arbete tillsammans med olika aktörer i 
länet påverkar Länsstyrelsen andra att arbeta för att uppfylla målen genom sin egen 
verksamhet. Länsstyrelsen bedömer därför att myndigheten har uppnått ett gott resultat.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.3 Digitaliseringsarbetet 
1.3 Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det är 
ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin 
utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering av den offentliga förvaltningen: en enklare 
vardag för medborgare och företag, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, och i den för länsstyrelserna 
gemensamma digitala strategin.  

Länsstyrelserna har tillsammans arbetat vidare med digitalisering i ett antal olika 
utvecklingsinitiativ. Samverkan tar avstamp i den gemensamma digitala strategin. Under hösten 
har ett länsövergripande program för nationell digital samordning startats. Syftet är att få till en 
samlad styrning av nationella utvecklingsprojekt för att skapa en nödvändig förflyttning i 
enlighet med strategin.  

Under året har följande projekt avslutats där alla bidrar till ökad kvalitet och enhetlig hantering 
hos länsstyrelserna:  

• Nikita (nytt handläggarstöd för tillsyn och prövning för miljöfarlig verksamhet) 
• Lönegaranti (nytt handläggarstöd inklusive e-tjänster) 
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• Svenska Fiskekartan (bland annat underlätta för länsstyrelsernas myndighetsutövning, 
ärendehantering och möjlighet att hålla ett uppdaterat register över 
fiskevårdsområdesföreningar inom länet) 

Programmet för nationell digital samordning omfamnar en rad pågående projekt där följande 
kan nämnas:  

• Pilotprojekt Robotiserad processautomation 
Införande av en plattform för robotisering med två pilottester från verksamheten.  

• Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen 
Projektet ska genomföra utbildningsinsatser för kommuner och länsstyrelsernas 
ledningsgrupper för att höja kompetensen kring digitaliseringens möjligheter. Genomförs i 
samverkan och på uppdrag av Lantmäteriet.  

• Projekt Vattenarkiv 
Projektet digitaliserar länsstyrelsernas vattenarkiv. 

• Pilotprojekt Öppen data 
Projektet har ökat länsstyrelsernas förmåga att tillgängliggöra data.  

• Pilotprojekt digitaliserad samverkan med kommunerna.  
Projektet syftar till en effektivare planprocess och är ett av tre projekt inom samhällsområdet. 
Tillsammans med kommunerna ska en digital tjänst utvecklas för samspelet mellan kommuner 
och länsstyrelserna.  

Under året har IT-avdelningen genomfört en kartläggning och inlett ett samarbete med 
Göteborgs universitet. Arbetet ledde till en rad insikter och förslag på förändringar för att skapa 
bättre förutsättningar för innovation på länsstyrelserna. Dessa erfarenheter tas med i det 
fortsatta arbetet i programmet som kommer att fortgå under hela 2020 och fler projekt kommer 
att startas upp inom programmets ram.  

Länsstyrelsen Östergötlands interna arbete med digitalisering 
Ett digitaliseringsarbete för ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten samt bidra till en 
enklare vardag för medborgare och företag har pågått på Länsstyrelsen Östergötland. Under 
2019 har bland annat digitalisering varit ett fokusområde med en egen styrgrupp. Effektmål för 
2019 – 2021 togs fram: 

• Ha ett väl fungerande centraldiarium för hela myndigheten 
• Uppfylla regeringens krav på e-fakturor 
• Myndighetens interna och externa blanketter är uppdaterade och digitala 
• Ha en väl fungerande digital upphandlingsprocess 
• Ha en väl fungerande digital inköpsprocess, från beställning till konterad faktura 
• Vara aktiv samarbetspart till LST IT och objektspecialister 
• Kartlagt länsstyrelsernas befintliga e-tjänster och påbörjat arbetet med vidareutveckling 
• Medarbetarna ska veta, känna till och bidra i arbetet med digitalisering 
• Karttjänsten i Platina och andra digitala verktyg är fullt ut implementerade 

 
Detta för att Länsstyrelsen ska ha professionell service, effektiv handläggning, skapa hållbar 
tillväxt samt ha kunniga medarbetare. Under 2019 fokuserades arbetet främst på effektmålet 
”ha ett väl fungerande centraldiarium för hela myndigheten”. Det interna digitaliseringsarbetet 
har bland annat resulterat i: 

• Minskat antalet manuella ekonomiska omföringar 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

78 
 

• Utrustat fler konferensrum med Skype 
• Uppmaning på våra kuvert att skicka in digitalt 
• Beställningsportal IT direkt, behörigheter 
• Minskat antalet utskrifter 
• Digitala beslut i Platina 
• Digitala pressklipp 
• Digitala beställningar, verksamhetstjänster exempelvis boka hyrbil i IT direkt 
• Nya rapportmallar 
• E-tjänst för anmälan av primärproducenter av livsmedel till vårt register Primör 
• E-tjänst för anmälan om förenklad förprövning eller besiktning av djurstallar 
• E-tjänst för ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen  
• E-tjänst för ansökan om tävlingsveterinär 
• Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen 
• Webbanmälan för brister i djurskydd och lagen om tillsyn 
• E-tjänst för fälld älg på oregistrerad mark lanserades i augusti (tjänsten hanterar även 

fällavgifter) 

Resultatbedömning 
Digitaliseringsarbetet är en ständigt pågående process och där tydliga avgränsningar och 
prioriteringar krävs för ett effektivt arbete. Det finns ett utvecklingsbehov både för att 
effektivisera verksamheten och att bidra till en enklare vardag för medborgare och företag. 
Utifrån rådande förutsättningar bedömer Länsstyrelsen ändå att genomfört arbete uppnår ett 
gott resultat. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Justitiedepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
justitiedepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Uppdrag 3.4 Beredskapsplanering för civilt försvar 
3.4. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att 
påbörja beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra en del av den 
redovisning som länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 
2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). En kopia av 
återrapporteringen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Uppdraget redovisas i särskild ordning till justitiedepartementet.23 

 

Uppdrag 3.5 Prioriterade områden i arbetet med civilt försvar 
3.5. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: 

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska 
förnödenheter, egendom och tjänster, 

stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de 
höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, 

planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt 
regeringens beslut den 10 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK). 

Uppdraget redovisas i särskild ordning till justitiedepartementet.24 

  
 

23 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.4 
Beredskapsplanering för civilt försvar, vilket redovisas i särskild ordning till Justitiedepartementet, 
diarienummer 457-17102-2019. 
24 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.5 Prioriterade 
områden i arbetet med civilt försvar, vilket redovisas i särskild ordning till Justitiedepartementet, 
diarienummer 457-534-2020. 
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Kulturdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
kulturdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.5 Kulturmiljöarbetet och kulturmiljömålen 
1.5 Länsstyrelserna ska redovisa hur kulturmiljöarbetet och arbetet för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) har genomförts och 
utvecklats.  

Hur arbetet för att nå kulturmiljömålen har genomförts och utvecklats 
Länsstyrelsens arbete för att nå kulturmiljömålen fokuserar kring följande: kunskapsproduktion 
och informationsspridning, vård- och tillgängliggörandeinsatser, ärendehandläggning och 
tillsyn, strategiskt arbete samt metodutveckling. Huvuddelen av insatserna för 
kulturmiljömålens måluppfyllelse bygger på uppsökande internt arbete från enheten samt på 
handläggning av inkommande internremisser. Kulturmiljömålen implementeras således 
effektivt i väsentliga delar av myndighetens verksamhet. Några exempel är omhändertagande av 
kulturhistoriskt värdefulla landskapsavsnitt inom naturreservatsbildning, allmänna gårdsstöd 
till lantbrukare för drift av lantbruk, landsbygdsutvecklingsstöd, arbete kring tillämpningen av 
plan- och bygglagen (PBL), samråd och informationsframtagande vad gäller vattentillsynen av 
dammar och miljöskyddssaneringar av till exempel äldre industriområden med höga 
kulturhistoriska värden. Förutom det dominerar givetvis det direkta arbetet med 
kulturmiljörelaterade frågor kopplat till kulturmiljölagen.  

Länsstyrelsen har i samarbete med Region Östergötland och länsmuseet under året genomfört 
två lyckade externa konferenser inom temat kulturmiljövård kopplat till Agenda 2030 som 
anknyter till de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelsen arbetar sedan några år inom 
projektet Interreg Europe SHARE (Sustainable approach to cultural Heritage for the urban 
Areas Requalification in Europe). SHARE projektet syftar till att hitta innovativa sätt att 
utveckla förvaltningen av kulturarv. Genom att utbyta erfarenheter och studera utvalda städers 
kulturarvspolicyer syftar projektet till att skapa en hållbar och smart strategi för förvaltning och 
användning av kulturarv. Inom projektet granskas befintliga handlingsprogram för 
samhällsplanering och turism inom Vadstena kommun. Metoden ska påverka den kommande 
regionala utvecklingsstrategin som Region Östergötland arbetar med.  

Resultaten har blivit höjd kunskapsnivå hos kommunala och regionala politiker och tjänstemän 
om de samlade målen och hur dessa kan tillämpas i till exempel samhällsplanering. 
Länsstyrelsen ser en positiv trend som innebär ett generellt ökat intresse och beaktande av 
kulturmiljöfrågor i länet. Det kan bland annat mätas genom en långsamt ökande efterfrågan på 
Länsstyrelsens kulturmiljökompetens, samt ökande ärendeingång från år till år. Utifrån detta 
ser Länsstyrelsen att den PBL-utbildning som länsstyrelserna håller på att skapa tillsammans 
med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är yttermera 
en byggsten för att öka såväl myndighetens egen som kommunernas kompetens kring dessa 
frågor. 

Myndigheten upplever att hänsynstagandet till kulturmiljömålen varierar kopplat till olika 
sektoriella målbilder och uppdrag. Exempelvis kan nämnas behovet av regelverksförändringar 
för andra sakområden, som bedöms nödvändiga för att uppnå de nationella kulturmiljömålen, 
såsom inom vattentillsynsverksamheten genom Miljöbalken samt vid miljöskyddssaneringar i 
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historiska områden. Arbetet med målimplementering skulle förutom det kunna effektiviseras 
ytterligare om andra sakområdens regleringsbrev kompletterades med varsamhetsbeaktande 
rörande kulturhistoriska miljöer. Det gäller särskilt vattentillsyn samt verksamheterna stöd till 
solceller, energieffektivisering och stöd till miljöskyddssanering. Ett exempel från länet rör 
vattenvägarna genom det rikskända industrilandskapet i Norrköping som är under utredning 
med sådan finansiering.  

Under året har flera kulturhistoriska kunskapsunderlag framarbetats med finansiellt stöd från 
vattentillsynsverksamheten. Underlagen har i huvudsak kommit att användas som 
dokumentationer inför utrivningsarbeten i vattendragen. Det finns en utvecklingspotential inom 
vattentillsynen där utpekade kulturhistoriska värden har svårt att hävda sig med anledning av 
formuleringar i Miljöbalken. Här finns ett stort behov av centralt stöd från 
sektorsmyndigheterna samt förändrad lagstiftning som medger att de kulturhistoriskt 
värdefulla vattenmiljöerna ska utgöra juridisk bedömningsgrund. Bedömning sker idag utifrån 
ett absolut utrivningskrav i Miljöbalken av dammar vars tillstånd saknas trots att många 
anläggningar varit i drift flera hundra år. Vägledning vad gäller tolkningen av 2 kap. KML 
kopplat till dammar som saknar tillstånd (och därmed räknas som övergivna, jämför 2 kap. 1 § 
KML) behövs. I dagsläget rivs och förvanskas omfattande bitvis mycket värdefulla kulturmiljöer 
i våra vattendrag med statligt stöd. De regelverksförändringar som genomfördes 2018 för 
befintliga dammar vid kraftverk är positiva i sammanhanget men otillräckliga.  

I sammanhanget kan nämnas samverkan med Kulturmiljöforums RUS-grupp (Regional 
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) som internutbildar och förmedlar värdefull 
omvärldsinformation om bland annat miljömåluppfyllelse och tvärsektoriellt arbete som 
kulturmiljömålen. Myndigheten menar att funktionen är mycket viktig och bör stärkas 
ytterligare då den utgör ett utmärkt stöd i måluppfyllelsearbetet.  

Hur kulturmiljöarbetet har genomförts och utvecklats  
De ekonomiska stöden genom anslaget 7:2 för bidrag till vård av kulturmiljöer samt 
framtagande av kunskapsunderlag och Länsstyrelsens arbete med översyn av riksintressen för 
kulturmiljövården är centrala verktyg. Länsstyrelsen arbetar aktivt med utåtriktad information 
exempelvis via bidragsgivning till forn- och kulturlandskapsvård, bokutgivning om historiska 
miljöer samt skyltning för och nätpublicering av besöksvärda kulturmiljöer. Under årets sista 
månader startades planeringen av projektet God byggnadsvård i Östergötland. Ett 
informationsprojekt som under 2020 kommer att ge positiva effekter på vården och underhållet 
av historiska byggnader.  

Myndigheten upplever en tilltagande ärendeingång inom kulturmiljöområdet. Antalet 
tillståndsansökningar för ingrepp i fornlämning i samband med exploatering ligger i princip på 
samma nivå som år 2018 medan antalet internremisser ökat kraftigt från cirka 600 till 900. 
Genom effektiv handläggning klaras samhällsbygget men prognosticerade kraftiga ökningar av 
antalet tillståndsansökningar år 2020 i samband med Ostlänkens byggande väntas medföra 
resursmässiga utmaningar. Antalet inkomna avverkningsanmälningar kopplat till 
fornlämningsfrågor har minskat sedan Skogsstyrelsen slutade att remittera dem till 
myndigheten. Det torde innebära stora mörkertal vad gäller avverkningar och 
skogsplanteringsfrågor på fornlämningar. Risken för skador på lämningar i skog har därav 
troligen ökat. Ett sätt att möta detta är att fortsätta det arbete som Länsstyrelsen sedan flera år 
tillbaka gör på Skogs Elmia, där myndigheten informerar skogsbrukare om digitala system, 
lagstiftning och kulturmiljöer och fornlämningar. 
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Ärendekategorin ”tillstånd till ändring av det kyrkliga kulturarvet” har stor ärendeinströmning 
och dras därför med mycket långa handläggningstider trots att särskilda insatser bedrivits för 
att minska väntetiden. Det leder ibland till försenade underhållsåtgärder på Svenska kyrkans 
anläggningar vilket påverkar den tekniska byggnadsstatusen negativt, samt leder till 
försvårande omständigheter för begravningsväsendet då tillståndsberedning för 
begravningsplatsers ombyggnation försenas. Köbildningen bidrar till att tillsynsverksamheten 
legat på ett minimum till förmån för ärendehandläggning istället.  

Länsstyrelsen ser goda effekter av att ärenden sambereds internt av medarbetare från flera 
kompetensområden. Kulturmiljöfrågor bereds därför regelbundet till exempel vid interna 
myndighetsplansamråd med flera enheter.  
 
Myndighetens arbete för ökad lokal kompetens i plan-, bygg- och bostadsprocesser kopplad till 
kulturmiljömålen, plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen har utgjorts av 
regleringsbrevsuppdrag.25 Resultatet av det arbetet är sammanfattningsvis gott och kommer att 
utvecklas vidare under år 2020 då Boverkets och länsstyrelsernas utbildning för kommunerna 
ska lanseras.  

Det interna samarbetet över sakområdesgränserna är i princip gott. Det hindras till del av 
sakområdesregelverk på nationell nivå som indirekt begränsar möjligheter för måluppfyllelse av 
kulturmiljömålen. Nationella sakområdessatsningar i andra politikområden påverkar 
internhanteringen av kulturmiljöfrågorna. Finansiering från nationell nivå kommer ofta inte 
kulturmiljövården till del regionalt, trots en ökad efterfrågan på kulturmiljökompetens. Det kan 
till exempel noteras att kulturmiljövarsamhetskrav i stort saknas inom vattentillsynsregelverken 
och saknas i förordningen som reglerar solcellstöd, sakområden med externfinansierade 
uppdrag med medel för handläggning avsatt. Detta försvårar i realiteten samordningen inom 
myndigheten.  

Efter internutbildningsinsatser 2018 vad gäller tillgänglighet till kulturmiljöer har arbetet 
fokuserat kring insatser via ärendeberedning. Länsstyrelsen har beaktat tillgänglighetsfrågorna 
vid tillståndsgivning i lagskyddade kulturmiljöer men även lämnat bidrag till ett pilotprojekt för 
fysisk tillgänglighetsanpassning i Skänninge medeltida centrum. 

Naturreservatsbildning sker tidvis i områden som det traditionellt bedrivits olika former av 
mänskligt brukande i (så kallad hävd, till exempel i ängs- och hagmarker som slåttrats eller 
betats). Här sammanfaller ofta natur- och kulturmiljövårdens objekt och värden. Det är positivt 
att värdena skyddas som reservat men även av pedagogiska orsaker gentemot allmänheten. För 
att kunna implementera miljökvalitetsmål, Agenda 2030:s målbilder och kulturmiljömål i 
reservat behöver den tvärsektoriella samverkan utvecklas. Resultatet skulle bli hävdvunna 
naturreservat som ligger bättre i linje med riksdagens målbilder för både naturvården och 
kulturmiljövården. 

Under året har arbetet med en regional projektplan påbörjats för att under 2020 starta arbetet 
med utpekande av kulturmiljöer och museisamlingar som ska skyddas genom 
speciallagstiftningen som enligt Genèvekonventionerna reglerar skydd av kulturmiljöer i väpnad 
konflikt.  

 

25 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 3.7, vilket redovisas i 
särskild ordning till Kulturdepartementet, diarienummer 430-1281-2020. 
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Länsstyrelsen har medverkat i flera nationella och regionala nätverk till exempel KM-forum, 
Nätverksträff TVÄRSprojektet, samrådsgrupp för Vadstena stad bestående av bland andra 
Statens fastighetsverk (SFV) och Vadstena kommun, samrådsgrupp för Domkyrko- och 
slottsområdet i Linköping bestående av SFV, Linköpings kommun och Domkyrkoförsamlingen. 
Vidare har myndigheten varit aktiv i Östergötlands museums styrelse, Slotts- och 
Domkyrkomuseets styrelse, samt Kulturarv Östergötland. Deltagande i dessa styrelser från 
myndighetens sida ger ömsesidig strategisk information och möjlighet till påverkan på tunga 
länsinstitutioners kulturmiljövårdsarbete.  

Resultatbedömning 
Mångårigt samarbete med ett flertal externa och interna parter ger relativt goda resultat på 
totalen. Enskilda tydliga förbättringsområden finns, varför myndigheten bedömer resultatet att 
utvecklingsbehov föreligger. Det gäller företrädesvis inom verksamheterna kyrkliga kulturarvet, 
nybildning av byggnadsminnen och vattentillsyn. Den arkeologiska verksamheten, 
byggnadsvårsbidragsverksamheten, tillståndsprövning av byggnadsminnen och 
planverksamheten enligt PBL visar dock goda resultat. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.7 Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 
rättigheter 

1.7 Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 
rättigheter (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62) och icke-diskriminering 
belysts, analyserats och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra 
berörda myndigheter och de åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete 
med ovanstående frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla 
länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive 
länsstyrelse. 

Hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och 
ickediskriminering belysts, analyserats och beaktats i den egna verksamheten 
Länsstyrelsen Östergötland har för att bedriva det interna systematiska arbetet med mänskliga 
rättigheter ett Råd för lika villkor.26 Det interna arbetet är av stor vikt då Länsstyrelsen genom 
integrering av mänskliga rättigheter i alla verksamheter kommer få effekt hos en bredd av 
verksamheter och politikområden i länet.  

I år har ett stort fokus i det interna arbetet varit MR-dagarna som går att läsa mer om under 
rubriken MR-dagarna nedan. Länsstyrelsen arbetar för att integrera mänskliga rättigheter i 
tvärsektoriella arbeten såsom bland annat myndighetens planberedningsgrupp. Men även i 
strategier och handlingsplaner.  

I år har stort fokus legat på barnrätt och ickediskriminering. Ledningsgruppen samt alla 
medarbetare har fått en kort information om barnkonventionen. Inför 2020 planeras workshops 

 

26 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktion 5 § Sektorsövergripande uppgifter, 
samt under Övrig förvaltning, Mänskliga rättigheter, ovan. 
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på alla enheter för att arbeta med hur barnkonventionen påverkar varje enhets verksamhet. 
Myndighetens personal har erbjudits två utbildningar inom ramen för myndighetens MR-
nätverk på temat diskriminering.  

Samarbete med andra berörda myndigheter och åtgärder som vidtagits för att 
stödja kommunernas arbete. 
För att samarbeta med berörda myndigheter och andra offentliga aktörer i länet har 
Länsstyrelsen sedan många år samordnat ett MR-nätverk i Östergötland. MR-nätverket består 
av 15 myndigheter, Region Östergötland och länets två största kommuner Linköping och 
Norrköping. Länsstyrelsen har under året arrangerat två utbildningar för medarbetare inom 
MR-nätverket. I en utbildning har Diskrimineringsombudsmannen utbildat i aktiva åtgärder 
mot diskriminering. I den andra utbildningen har Linköpings universitet utbildat i den 
psykosociala miljön och dess koppling till diskriminering. 

Länsstyrelsen har under året gett stöd till kommuner inom specifika MR-frågor såsom barnrätt, 
funktionsrätt, personer med psykisk funktionsnedsättning inom ramen för personligt ombud, 
nationella minoriteter samt kring utsatta EU-medborgare. 

Med anledning av att barnkonventionen blev lag första januari 2020 har Region Östergötland 
och Länsstyrelsen samverkat för att erbjuda länets kommuner ett barnrättsnätverk för 
erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning. Länsstyrelsen Östergötland erbjöd under hösten länets 
kommuner och andra aktörer tre frukostföreläsningar på temat barnrätt. 

Inom integrationsområdet har Länsstyrelsen utbildat projektägare, som myndigheten beviljat 
statsbidrag, i mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen har även haft en utbildning i mänskliga 
rättigheter för länets samhällskommunikatörer och medarbetare från Regionbiblioteket.  

MR-dagarna 
Som ett led i att belysa och analysera mänskliga rättigheter i den egna verksamheten samt stödja 
länets aktörer i arbetet med mänskliga rättigheter har Länsstyrelsen Östergötland deltagit i att 
genomföra MR-dagarna 2019 i Linköping. 

Genomförandet skedde tillsammans med huvudarrangören ideella föreningen Ordfront, 
värdstaden Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland och Svenska 
Kyrkan. Representanter från det civila samhället, Sensus, Funktionsrätt i Östergötland, Byrån 
mot diskriminering, och Bildningsförbundet i Östergötland har deltagit kontinuerligt i en 
regional referensgrupp för MR-dagarna 2019.  

Inför MR-dagarna har landshövdingen introducerat MR-dagarna samt vikten av mänskliga 
rättigheter för myndighetschefer, kommunstyrelseordföranden och sina övriga breda 
kontaktytor. I samband med MR-dagarna genomfördes en MR-månad internt på myndigheten 
för att stärka arbetet med integrering av mänskliga rättigheter i den egna verksamheten. Internt 
innebar satsningen kring och på MR-dagarna ett lyft för arbetet med de perspektiv som finns 
under 5 § och en möjlighet att få fler att aktivt och mer ingående arbeta med dessa perspektiv. 
Externt visade Länsstyrelsen Östergötland upp delar av myndighetens arbete med jämställdhet, 
knöt nya kontakter samt fick möjlighet att visa upp det interna arbetet med 5 §. Myndigheten 
gav information om mänskliga rättigheter och MR-dagarna på intranätet, erbjöd cirka 60 
medarbetare biljetter som kompetensutveckling till MR-dagarna, genomförde ett 
frukostseminarium om ”Rätten till hälsa” vilket också var tema för MR-dagarna i år. 
Medarbetarna fick även möjlighet till ytterligare ett frukostseminarium. Seminariet var 
resultatet av ett internt arbete under året där myndighetens alla enheter fått välja ut 
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verksamheter för att fördjupa sig i hur dessa kan kopplas till verksamhetsintegrering av 
mänskliga rättigheter oavsett deras olika områden. Några av enheterna presenterade sina 
resultat vid seminariet. Syftet med det interna arbetet var att inspirera, lära av varandra och 
kommunicera detta både internt och externt. Seminariet med Länsstyrelsens verksamheter har 
filmats för att användas i utbildningssyfte under 2020. 

Hela processen att arbeta med MR-perspektivet med myndighetens egna verksamheter har 
kontinuerligt kommunicerats med länsledningen, enhetschefer och medarbetarna samt 
ansvariga för arbetet med Agenda 2030. 

Under MR-dagarna hade Länsstyrelsen Östergötland en monter där myndigheten diskuterade 
mänskliga rättigheter med både yrkesverksamma och länets invånare. Tillsammans med 
medarrangörerna erbjöd Länsstyrelsen en samtalssoffa där yrkesverksamma och allmänheten 
kunde komma och prata med olika makthavare. Till exempel jämställdhetsministern, 
landshövdingen, regionråd, biskopen med flera. Länsstyrelsen arrangerade också två 
seminarier. Det första seminariet hade temat ”Barnen i våldets skugga” där både 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och landshövding Carl-Fredrik Graf inledningstalade. 
Seminariet berörde mäns våld mot kvinnor och hur barns hälsa påverkas negativt av umgänge 
med och vårdnad av våldsutövare. Det andra seminariet hade temat ”Kan alla verksamheter 
arbeta hälsofrämjande?” där Länsstyrelsens medarbetare fick beskriva ojämställdhets- och 
ojämlikhetsproblem de möter i Länsstyrelsens verksamheter, och kopplingen till olika 
medborgargruppers hälsa. Seminariet var ett resultat av myndighetens interna arbete. 

Länsstyrelsen bjöd även in jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och hennes sakkunniga 
medarbetare att besöka MR-dagarna, delta i vårt seminarium samt delta i ett möte med 
landshövding samt berörda sakkunniga och deltagare (kommuner, organisationer, Regionen) 
för att berätta om Länsstyrelsens arbete med frågor om mänskliga rättigheter i länet. 
Myndigheten lyfte fram våra erfarenheter och förbättringsområden ur ett regionalt perspektiv. 
Flera berörda aktörer i länet, från den offentliga- och privata sektorn samt det civila samhället, 
bjöds in för ett samtal om vårt regionala samarbete och dess betydelse. 

Under 2019 hade Länsstyrelsen flera utvärderingsmöten med både externa och interna 
samarbetsaktörer. Slutsatserna är att målen med arbetet kring MR-dagarna 2019 i stort har 
uppnåtts. MR-dagarna 2019 hade 3 300 besökare, 170 programpunkter och 120 arrangörer. 
MR-dagarna resulterade i en ökad kunskap och intresse för mänskliga rättigheter. Det interna 
arbetet på myndigheten fick en skjuts framåt samtidigt som samarbetet med olika aktörer i länet 
förstärktes.  

Åtgärder som vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas 
rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse 
För att samordna och utveckla länsstyrelsernas gemensamma arbete för mänskliga rättigheter 
deltar Länsstyrelsen Östergötland aktivt i det nationella nätverk som finns för mänskliga 
rättigheter inklusive barnrätt, funktionshinder och personligt ombud. Länsstyrelsen deltog i den 
nationella samordning och utvecklingsuppdragets verksamhetsstöd för uppgifter som rör de 
mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen har även ingått i arbetsgruppen för barnrätt. 

Länsstyrelsen har som en del att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga 
rättigheter spridit det länsstyrelsegemensamma dokumentet ”På tal om statistik och mänskliga 
rättigheter”. I dokumentet finns regionala uppföljningsområden som är relevanta för 
myndigheten att arbeta vidare med 2020. 
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Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att myndigheten har utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter 
både internt och i länet under året. Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och 
ickediskriminering har belysts, analyserats och beaktats i den egna verksamheten. Länsstyrelsen 
blir bättre och bättre på att identifiera olika rättighetsinnehavares behov. Det finns fortfarande 
en utvecklingspotential att systematisera och kvalitetshöja det interna arbetet ytterligare.  

Länsstyrelsen har samarbetat med andra berörda myndigheter och vidtagit flera åtgärder för att 
stödja kommunernas arbete. Myndigheten har en mångårig erfarenhet av att driva det regionala 
myndighetsnätverket för den offentliga sektorn där både gemensam kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte ingår. En stor del av Länsstyrelsens stöd har skett till Linköpings kommun 
som anordnat MR-dagarna. Genom myndighetens bidrag i MR-dagarna har frågorna kunnat 
lyftas upp på agendan i flera av länets kommuner. 

Länsstyrelsen har bidragit till att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga 
rättigheter genom ett aktivt deltagande i det nationella nätverket. Länsstyrelsen har särskilt 
bidragit i barnrättsnätverket vilket bidrar till att myndigheten kunnat hålla hög kompetens inom 
barnrättsfrågorna. Men även lyfta in de regionala utmaningar myndigheten ser till det 
nationella arbetet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Arbetet med strategin är en integrerad del av det ordinarie jämställdhetsarbetet och strategin 
rör både myndighetens interna och externa arbete. Många processer har påbörjats under året 
för att skapa stabila plattformar för ett effektivt jämställdhetsarbete. Exempel på detta är 
omstrukturering av Råd för lika villkor (för det interna arbetet) samt bildandet av 
jämställdhetsrådet (extern nivå). Det finns dock ett utvecklingsbehov kring att samla insatser 
och konkretisera i handlingsplaner. 
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Miljö- och energidepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från miljö- och 
energidepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. Miljö- och energidepartementet har under 2019 bytt namn till 
Miljödepartementet men Länsstyrelsen har valt att följa den namnsättning som framgår av 
länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019. 

Återrapporteringskrav 1.8 Efterbehandling av förorenade områden 
1.8. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har arbetat med förorenade områden som är 
lämpliga att sanera för byggande av bostäder i enlighet med förordningen (2004:100) om 
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Av redovisningen 
ska särskilt framgå hur länsstyrelserna har informerat kommunerna och andra aktörer om 
möjligheterna till bidrag, hur de har gett stöd till kommunerna samt en uppskattning av när 
områden är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Länsstyrelsen arbete med sanering av förorenade områden för att bygga 
bostäder 
Under 2019 har Mjölby kommun fått stöttning i sitt arbete med att ta fram en ansökan avseende 
bidrag för etapp 2 av Svartå strand. Länsstyrelsen har haft löpande dialog och gett respons på 
ansvarsutredningen samt bidragit med information och underlag till ansökan under året. Under 
slutet av året har det även hållits möten med Mjölby kommun där projektets ekonomi och 
förutsättningarna inför den slutliga ansökan togs upp. Kommunen räknar med att skicka in 
ansökan om bidrag under första kvartalet 2020.  

Det har varit flera möten med Motala kommun under året där möjligheterna till bidrag för 
bostäder vid Gamla Motala verkstad har diskuterats och kommunen har påbörjat arbetet med 
bidragsansökan. Länsstyrelsen har bistått i arbetet med ansvarsutredningen samt levererat 
underlag och svarat på frågor om förutsättningarna för bidraget. Motala kommun planerar att 
skicka in en ansökan om bidrag under 2020.  

I det löpande arbetet med granskning av kommunernas översiktsplaner har Länsstyrelsen 
arbetat med att identifiera och uppmärksamma kommunerna på nya objekt som skulle kunna 
bli aktuella för bidraget framöver. Under året har inga nya objekt identifierats i det arbetet. 

Inom ramen för vårt EU-projekt INSURE har Länsstyrelsen frågat alla länets kommuner om de 
har några objekt som kan bli aktuella för bostadsanslaget. Ett par nya möjliga objekt har 
identifierats genom detta. 

Resultatbedömning 
Planerat arbete har utförts och Länsstyrelsen har goda förhoppningar om att det kommer att 
leda till nya saneringsobjekt under kommande år och bedömer därför resultatet som gott. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.10 Samordning och ledning avseende naturvård, 
biologisk mångfald, friluftsliv m.m. 

1.10. Länsstyrelserna ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att samordna och leda 
det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogram för 
hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och 
rovdjursförvaltning. Redovisningen ska omfatta hur länsstyrelserna, i syfte att minska 
ärendebalanserna, har arbetat med att slutföra ärenden om naturreservat. Arbetet finansieras 
delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, anslaget 1:14 Skydd av värdefull 
natur och anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

Områdesskydd 
Skyddet av värdefulla naturmiljöer har under året inneburit att 15 områden i länet fått formellt 
skydd som naturreservat, varav 551 hektar utgör land och 13 hektar sjöar och vattendrag. Ett 
arbete som till del genomförts med anvisade extra medel som därigenom bidragit till att minska 
ärendebalanserna. Av dessa arealer har 95 hektar skogsmark ersatts ekonomiskt under 2019 och 
resterande del om 456 hektar 2018 eller tidigare. Markägare har ersatts för ytterligare 148 
hektar skogsmark under 2019. Det innebär att den sammanlagda ersättningen till markägare 
omfattat cirka 38 miljoner kronor fördelat på sju objekt under året. Länsstyrelsen har utöver det 
initierat fem nya ärenden om bildande av naturreservat i samråd med berörda markägare. 

Under året har Länsstyrelsen, genom bidrag från Naturvårdsverket, inventerat ett 30-tal 
områden varav flertalet visat sig innehålla skyddsvärd skog. 

Åtgärdsprogram för hotade arter 
Som ett led i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden utarbetas nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter, artgrupper och miljöer. Åtgärdsprogrammen kompletterar till 
exempel skötselinsatser som utförs i skyddade områden och marker som sköts via EU:s 
miljöersättningar i landsbygdsprogrammet.  

I landmiljöer har åtgärdsprogramsarbetet under 2019 fokuserat på ädellövsmiljöer, vildbin, 
stängsling av fållor i värdefulla betesmarker, samt åtgärder för några arter som Östergötland har 
ett särskilt ansvar för, till exempel läderbagge och trumgräshoppa. Det har även genomförts 
inventeringar av ett urval arter, till exempel fladdermusen barbastell, dårgräsfjäril och vildbin. 
Åtgärderna genomförs i samverkan med markägare och andra viktiga aktörer. Under året har 
samarbeten kring insatser för hotade arter påbörjats med flera stora skogsägare, bland andra 
Boxholms Skogar, Holmen Skog, Linköpings stift och Sveaskog. Vad gäller Linköpings stift så 
har de själva tagit initiativ till att göra insatser som gynnar vildbin. För två åtgärdsprogram som 
Länsstyrelsen ansvarar för nationellt, kronärtsblåvinge och läderbagge, har genomförda 
åtgärder i hela landet under perioden 2014–2018 redovisats till Naturvårdsverket. 

Inom arbetet med akvatiska arter har bland annat inventeringar efter flodnejonöga i 
Vätterbäckar gjorts med eDNA-metodik. Restaurering av livsmiljöer för flodpärlmussla har 
gjorts i Lillån i Boxholm. Vidare har arbetet med att ta fram en handlingsplan för ålgräsängar i 
länet fortsatt enligt framtaget åtgärdsprogram (ÅGP) för ålgräs.  

Bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA) 
Länsstyrelsen har förmedlat statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård (LONA). Under 
2019 beslutades om 434 000 kronor till ett nytt projekt. Projektet berör flera miljökvalitetsmål 
men också de nationella friluftslivsmålen.  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

89 
 

Till det särskilda stödet Våtmarks-LONA har under 2019 inte delats ut några medel till nya 
projekt.  

Länsstyrelsen har beslutat om årlig utbetalning till 36 pågående ordinarie LONA-projekt och 
fem våtmarks-LONA. 

Vilt- och rovdjursförvaltning 
Under 2019 har två protokollförda möten med viltförvaltningsdelegationen genomförts. En ny 
klövviltsförvaltningsplan har tagits fram under året. Ett utbildningstillfälle har anordnats för 
älgförvaltningsgrupperna. Gemensamt utbildningstillfälle för samtliga spårare och 
besiktningsmän av rovdjursskadade tamdjur har genomförts inom södra 
rovdjursförvaltningsområdet. Rovdjursinventeringen har till stor del genomförts med hjälp av 
inventeringskameror. Med anledning av att inventeringen har visat på föryngring av varg under 
2019, har flera informationsmöten med tamdjursägare och jägare hållits. Information om 
rovdjuren och rovdjurspolitiken har även hållits för olika sammanslutningar, mässor, skolor och 
på naturum Tåkern.  

Friluftsliv 
Länsstyrelsen har arbetat med genomförande av de nationella friluftsmålen genom att ta fram 
en regional strategi för att nå friluftsmålen. Arbetet har gjorts i dialog med många olika aktörer 
och en första version var ute på remiss under perioden oktober-december 2019.  

Myndigheten har även arbetat med att främja det regionala friluftsarbetet hos föreningar och 
kommuner genom dialog och samverkan, bland annat i vårt regionala nätverk och genom att 
ordna en regional konferens.  

Länsstyrelsen deltar i det Central Baltic-finansierade projektet Lakesperience som startades 
under 2018 och pågår till och med 2020. Projektet går ut på att utveckla naturturism och att 
locka utländska turister till våra sjöområden, i vårt fall Kinda kanalområdet. Under 2019 har 
myndigheten bland annat hållit två workshops med naturturismföretagare i området. Det ingår 
även erfarenhetsutbyte och att utveckla gemensamma koncept tillsammans med partners från 
Finland, Estland och Lettland som alla arbetar med utveckling av regionala sjöområden.  

Resultatbedömning 
Utifrån årets förutsättningar med väsentligt minskade anslag har Länsstyrelsen kunnat leverera 
ett sammantaget gott resultat. Viktigt poängtera att uppdraget med att samordna och leda är 
öppet och kan rymma mycket.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.11 Åtgärder mot övergödning 
1.11. De länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med 
åtgärdssamordning ska underlätta och aktivt stödja kommuner och lokala aktörer vid 
vidtagande av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att förutsättningarna för det lokala 
åtgärdsarbetet förbättras. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera 
geografiska dataunderlag, inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag 
för kommuner och lokala aktörer. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur detta arbete har 
bedrivits. Arbetet finansieras delvis av medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 
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Under 2019 har Länsstyrelsen utvecklat myndighetens tvärsektoriella samarbete för att minska 
övergödningen. Genom LEVA-projektet och Länsstyrelsens tvärsektoriella grupp 
”Actiongruppen” har samordningen mellan avdelningar och enheter förbättrats och 
underlättats. Actiongruppen har haft månatliga möten för att diskutera projekt, 
finansieringsmöjligheter och former för operativt samarbete. I Actiongruppen ingår 
medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, miljöövervakning, vattenverksamhet, 
dricksvatten, tillsyn och prövning inom miljöskydd och Greppa Näringen.  

Samarbetet mellan Greppa Näringen och LEVA-projektet har utvecklats genom gemensamma 
vattendragsgrupper i, av Länsstyrelsen utvalda, prioriterade områden. Här har även det nära 
samarbetet mellan LEVA-projektet och LOVA-stödet kunnat samordnas med projekt som ej 
passat in i Greppa Näringen.  

Länsstyrelsen har kunnat bistå vattenråden och kommuner i deras ansökningar från LOVA-
stödet och på så sätt fått in flertalet ansökningar från vattenråden genom den extra LOVA-
satsningen 2019. Med LOVA och den extra övergödningssatsningen har Länsstyrelsen under 
2019 även kunnat starta fyra egna åtgärdsprojekt där åtgärdsplaner för misstänkt 
internbelastning kommer att tas fram för tre sjösystem som föll ut med dålig status för 
näringsämnen i den uppdaterade statusklassningen som gjordes våren 2019. Även en 
åtgärdsplan för ett utvalt jordbruksintensivt område med beräknat hög fosforbelastning 
kommer att tas fram, då med fokus på att välja ut åtgärder med liten påverkan på jordbruket 
med hänvisning till den nya Livsmedelsstrategin.  

Resultatbedömning 
Den ökade samordningen och satsningen under 2019 har gjort att många åtgärder och 
åtgärdsplaner har genomförts, startats och planerats på både lokal och regional nivå. Bland 
annat har antalet vattendragsgrupper ökat. Länsstyrelsen har fått fler LOVA-ansökningar och 
beviljat fler projekt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.12 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
1.12. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Gotlands, Skåne, Västra 
Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner eller 
områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte 
att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, 
vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på luftföroreningshalterna och om 
miljökvalitetsnormerna följs. I de fall Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft i Europa samt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/107/EG 
om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 
överträds ska berörda länsstyrelser bedöma hur länge överträdelserna kan antas bestå. 
Arbetet med miljökvalitetsnormerna är reglerat genom bestämmelser i 2 och 5 kap. miljöbalken 
och normerna för utomhusluft baseras huvudsakligen på krav i de ovan nämnda direktiven. 

Ett åtgärdsprogram för partiklar PM10 enligt 5 kap. miljöbalken fastställdes av Linköpings 
kommun i augusti 2014, där en rad olika åtgärder föreslogs (minskad biltrafik, införande av ny 
hastighetsgräns, minskad dubbdäcksanvändning med mera). Hamngatan byggdes om 2014 
vilket resulterat i att antal fordon minskade med cirka 30 procent efter ombyggnationen.  
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Kommunfullmäktige fattade beslut om att avsluta åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet; Minskad 
biltrafik på Hamngatan, den 26 november 2019. Det innebär att kollektivtrafikkörfälten 
kommer att tas bort. Samtidigt gav man Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska halterna av partiklar. 

SMHI har på uppdrag av Linköpings kommun utrett luftkvaliteten på Hamngatan genom 
beräkningar i SIMAIR (ett webbaserat system som hjälper aktörer att utvärdera halterna av 
luftföroreningar). Beräkningarna visar på överskridande av miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid. Naturvårdsverket har lämnat ett yttrande om att Linköpings kommun behöver 
upprätta ett åtgärdsprogram för kvävedioxid.  

Linköpings kommuns mätdata från 2019 visar cirka 23 överskridanden av 
miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde för partiklar, PM10. Antal överskridanden har ökat 
från föregående år. Det förklaras av att vädret snabbt slog om till värme i slutet av april och 
väldigt torrt vårväder skapade höga partikelhalter. I april drog Saharasand in över södra Sverige 
vilket gav höga partikelhalter i bland annat Linköping. Det pågår även ombyggnation av 
parkeringshuset precis vid kommunens mätstation vilket påverkat mätvärdena då och då under 
året. 

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 har inte överskridits på Hamngatan i Linköping sedan 
2011, men det förekommer fortfarande dygn med höga partikelhalter och det är därför viktigt att 
fortsätta arbeta med att förbättra luftkvaliteten i kommunen. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen konstaterar att Linköpings kommun har ett fortsatt arbete att göra för att 
säkerställa att de klarar miljökvalitetsnormerna på sikt. Eftersom normerna har underskridits 
men åtgärder genomförs som strider mot det beslutade åtgärdsprogrammet anser Länsstyrelsen 
att det finns ett utvecklingsbehov för kommunen gällande detta uppdrag.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Näringsdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
näringsdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.13 Samverkan och finansiering inom regionalt 
tillväxtarbete 

1.13. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete, i enlighet med 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, redovisa inom vilka områden samverkan 
och gemensam finansiering av insatser har skett under året med landstingen respektive 
Gotlands kommun. Redovisningen ska innehålla vilka resultat denna samverkan har medfört 
eller förväntas medföra. Redovisningen ska även omfatta genomförandet av de regionala 
strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Det är tydligt att det krävs resurser och verktyg för att vara part i den regionala samverkan. 
Utifrån det perspektivet har Länsstyrelsen använt anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för att 
uppfylla de regionala förväntningarna på engagemang från Länsstyrelsen, att dels aktivt delta 
med sakområdeskompetens, dels medfinansiera viktiga arenor för samverkan. Länsstyrelsen 
har i flera fall exempelvis medfinansierat insatser som görs av Regionen själv eller av regionägda 
bolag. Till exempel projektet Cirkulära affärsmöjligheter som avslutades förra året och som har 
lett till det stora regionalfondsprojektet Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan 2.0 som 
beviljades av Regionalfonden i slutet av december 2019. En viktig insats utifrån regionens 
styrkeområden som också den medfinansieras av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har i den regionala samverkan, genom sin starka administrativa kompetens och 
förmåga, frigjort utvecklingskraft hos andra aktörer inom regional utveckling. Utifrån den breda 
sakområdeskompetensen som Länsstyrelsen besitter har samtliga tre hållbarhetsperspektiv, 
samt det statliga perspektivet kunnat lyftas i de regionala samverkanssammanhangen. 
Samverkan med Regionen utgår från den avsiktsförklaring rörande regional utveckling som 
tecknats mellan organisationerna. Avsiktsförklaringens signatärer, regionstyrelsens ordförande 
och landshövdingen, har haft två möten under 2019 för att diskutera samverkan inom regionalt 
tillväxtarbete mellan Länsstyrelsen och Regionen. Regionen har bjudits in till att delta som 
medbedömare vid projektansökningar till Länsstyrelsens del av anslag 1:1 regionala 
tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Detta för att få möjlighet till att diskutera 
mer kring vilka regionala utvecklingsinsatser som finansieras av Länsstyrelsen. Anslag 1:1 är ett 
viktigt medel för att möjliggöra Länsstyrelsens insatser inom området regional tillväxt.  

I Östergötland sker samverkan inom kompetensförsörjning samt innovation och företagande via 
ESBR-samarbetet (East Sweden Business Region) som leds av Region Östergötland. Träffar i 
form av två årliga aktörskonferenser har fortsatt som tidigare där Länsstyrelsen medverkar.  

Under året har Industridag Östergötland genomförts i Mjölby under temat Hållbart arbetsliv i 
en vidare definition, en viktig samverkan mellan industriföretag och skolvärlden i länet. Dagen 
innehöll föreläsningar, valbara seminarier samt tid för möten och samtal mellan de över 200 
deltagarna från skolor, kommuner, företag och andra organisationer. Dagen omfattade 
spännande studiebesök på industri- och teknikföretag i närområdet. Dagen är en regional 
satsning som samfinansieras av Länsstyrelsen, Region Östergötland, länets kommuner, 
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Linköpings universitet, Teknikföretagen, Unionen, IFMetall, Arbetsförmedlingen och ett stort 
antal industri- och teknikföretag. 

East Sweden Innovation Week är en återkommande vecka för entreprenörer, innovatörer, 
studenter och alla andra som vill vara med och bygga ett starkt företagsklimat och god tillväxt i 
Östergötland. Innovationsveckan har 2019, liksom föregående år, letts och koordinerats via 
Länsstyrelsen på uppdrag av Region Östergötland. Veckan har samfinansierats tillsammans 
med flera olika regionala aktörer. Det stora regionala eventet under veckan var Innovation Day 
med temat kompetens för hållbar innovation. Eventet besöktes av cirka 220 personer. 
Programmet varvades med inspirerande dragplåster och spännande regionala företag. Det fanns 
även en mässdel som erbjöd goda möjligheter till mingel mellan deltagarna. En annan 
gemensam återkommande insats är E-day som fungerar som mötesplats för att ge regionens 
företagare kunskap om energi och hållbarhet, som de sedan kan använda för att öka sin 
lönsamhet. Ett av Östergötlands styrkeområden idag, miljönytta som affär, med flertalet 
framgångsrika företag och forskare inom energi-, miljö- och klimat är ett resultat av den 
fleråriga regionala samverkan så som E-day.  

Efter framtagandet av den regionala skogsnäringsstrategin har Länsstyrelsen lett ett fortsatt 
arbete utifrån den regionala strategin och den nationella skogsstrategin. Regionala insatser 
under 2019 har till del byggt på det arbete som genomfördes 2018 med att ta fram 
kunskapsunderlag om skogen i länet, två informationsfilmer och flera poddar om Östergötlands 
gröna hjärta. Arbetet har letts av Länsstyrelsen i samverkan med Region Östergötland, 
Skogsstyrelsen, Linköpings universitet och Vreta kluster AB. Under året har det inneburit att 
Länsstyrelsen har arbetat med att sprida vidare det material som arbetades fram 2018; en 
seminarieserie har genomförts för att öka samverkan mellan olika målgrupper och intressenter, 
utskick har gjorts till länets samtliga knappt 10 000 skogsägare, informationsmaterial har 
publicerats och aktiviteter har genomförts av respektive deltagande organisation. Ett material 
anpassat för sociala medier har tagits fram, främst riktat till unga och unga vuxna, som ska 
publiceras successivt under våren 2020 för att få bäst genomslag. Materialet handlar om att öka 
kunskapsnivån, öka medvetandegraden samt öka intresset för skogen och att vilja arbeta med 
skogsrelaterad verksamhet. Allt ifrån fysiskt arbete i skogen till skogsrelaterad forskning och 
innovation för att lösa framtida utmaningar.  

Länsstyrelsen har sedan flera år ett etablerat samarbete med Region Östergötland framförallt 
inom miljö- och klimatarbetet men även inom andra områden. Länsstyrelsen har exempelvis 
under 2019 aktivt deltagit i Region Östergötlands arbete med länets styrkeområden och 
fokusområden inom samverkan i östra Mellansverige. Länsstyrelsens roll handlar främst om att 
bevaka, koordinera och driva området för Industri. Industrin har beröringspunkter med 
samtliga fem styrkeområden; effektiv logistik, avancerade material, hållbara systemlösningar, 
visualisering och simulering samt digitala, säkra uppkopplade system och är ett av fyra 
fokusområden inom östra Mellansverige. Industrin är väldigt viktig för Östergötland som är ett 
starkt industrilän.  

Samverkan med Regionen har under 2019 vidareutvecklats inom Länsstyrelsens 
betaltjänstuppdrag och kommersiell service inom landsbygdsprogrammet. Myndigheten har 
deltagit i de träffar som hållits inom Regionens regionala serviceutvecklingsprojekt. Gemensam 
information till kommunerna har tagits fram. Länsstyrelsen har fortsatt arbetet att 
implementera den framtagna betaltjänststrategin för Östergötland där Regionen också är en 
aktiv part. Strategin är tänkt att sätta mål för arbetet i länet de kommande tre åren och utgå 
ifrån de fyra betaltjänsttillgängligheter som myndigheten identifierat som mest väsentliga för 
grundläggande betaltjänster.  
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Samverkan med Region Östergötland och Vreta Kluster har fortsatt inom regionala 
livsmedelsstrategin. Förutom en uppslutning kring den regionala livsmedelsstrategin har länet 
goda kontakter och samarbete med en region i Nederländerna, där gemensamma projekt 
planeras. I länet bedrivs initiativet Agtech 2030, som syftar till att etablera en innovationsmiljö 
för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Det 
finns planer i en av länets kommuner att skapa ett upplevelse- och kunskapscenter kring mat. 
Årligen återkommande Östgötadagarna sätter också fokus på landsbygd och livsmedel. Dagarna 
koordineras av Regionen, och landshövdingen invigde traditionsenligt dagarna.  

Inom internationella samarbeten deltar Länsstyrelsen och Regionen sedan länge i flera 
gemensamma projekt. Det handlar om återkommande samverkan inom ramen för Interreg och 
andra strukturfondsfinansierade projekt. I några av projekten är Regionen projektägare, andra 
så som Interreg Europe SUPER och europeiska regionala utvecklingsfondsprojektet Framtidens 
solel i Östra Mellansverige är Länsstyrelsen projektägare. De senare projekten är inom 
områdena miljödrivna affärer och koldioxidsnål ekonomi och har gemensamt finansierats 
regionalt. Gemensam finansiering från både Region Östergötland och Länsstyrelsen sker oftast 
inom denna typ av större regionala projekt som medfinansiering till EU-medel.  

Region Östergötland har sedan 2018 arbetat med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 
(RUS). Länsstyrelsen deltar aktivt i arbetet under hela perioden och har varit med på samtliga 
workshops anordnade under 2019.  

Resultatbedömning 
Summerat har Länsstyrelsen en god samverkan på ett flertal områden. Men mer planerade 
regelbundna avstämningar inom regionala tillväxtarbetet med regionalt tillväxtansvariga, samt 
mer information om de insatser som Regionen väljer att prioritera och finansiera bedömer 
Länsstyrelsen hade krävts för ett utmärkt resultat. Detta för att bättre kunna koordinera våra 
respektive och gemensamma insatser i länet. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.14 Beslut om tilldelning av medel för regionala 
tillväxtåtgärder 

1.14. Länsstyrelserna ska redovisa hur beslut om tilldelning av medel från anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som länsstyrelsen har 
fattat, har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala 
strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska det 
framgå hur hänsyn tagits till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har 
påverkat fördelningen av medel inom länet. 

Det finns all anledning att vara stolta över Östergötland. Länet har ett starkt näringsliv inom 
högteknologisk industri, med både små och stora företag som driver utvecklingen. Här finns ett 
välrenommerat universitet. Östergötland har även världsledande forskning som inneburit flera 
avknoppningar som lett till innovativa företag. I Östergötland växer gröna näringar. Det finns 
smarta kluster och resultatrika samarbeten. Länet har en hamn, två civila flygplatser och en 
militär flygplats. En geografi som bjuder invånarna och näringslivet på större och mindre 
städer, landsbygd och skogsbruk, likväl som skärgård och insjökust. Med dessa förutsättningar 
för regional utveckling i olika delar av länet ställer det krav på hur Länsstyrelsen använder sina 
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verktyg och medel för att ta tillvara alla goda möjligheter till fortsatt tillväxt och tillvaratagande 
av utvecklingspotentialen i hela länet. Länsstyrelsen arbetar därför aktivt med en strategi för 
anslaget 1:1 och har valt att ha en årlig utlysning för att kunna nå aktörer som inte annars 
kanske nåtts av medlen. Under 2019 har Länsstyrelsen använt medel från 1:1 anslaget för 
finansiering till ett knappt 30-tal olika projekt eller insatser i varierande omfattning. Av dessa är 
åtta helt nya projekt som beviljades efter, dels en medelsutlysning under våren, dels 
ansökningar löpande under året. Övriga avser fleråriga tidigare beslut eller andra insatser. I 
Länsstyrelsens beslutsprocess ska hänsyn alltid tas till geografisk spridning till olika delar av 
länet. Länsstyrelsen ser att det är prioriterat att få en god fördelning mellan länets olika 
geografiska delar likväl som regionala strategins olika målinriktningar. Totalt har medel 
beviljats kopplat till alla delar inom regionala utvecklingsprogrammet, såväl som den nationella 
strategin för regional utveckling (Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete). Nedan följer några 
exempel på insatser eller projekt i olika delar av länet samt dess bidrag till regionala och 
nationella målområden.  

Innovation och företagande 
Regionala strukturfondsprojektet, Framtidens solel i Östra Mellansverige fas 2, som leds av 
Länsstyrelsen, är en av insatserna inom innovation, företagande och miljödriven 
näringslivsutveckling (det senare ett av länets fem styrkeområden). Projektet påbörjades i 
februari 2019. Verksamheten är en vidareutveckling och fördjupning som ska bana väg och 
medverka till målet att 5–10 procent av den förnyelsebara energin år 2040 ska vara solenergi. 
Projektet föregicks av ett 40 månaders fas 1 projekt som visade fina resultat; stort intresse bland 
företagen för temat och ständigt ökande investeringar i solel. Fas 2 projektet har två huvudmål:  

1. Främja investeringar i solel för små och medelstora företag och  

2. Påverka strukturer runt målgruppen för att möjliggöra investeringar i solel.  

Under 2019 har över 200 företag deltagit i något av projektets många seminarier som 
organiserats i östra Mellansverige.  

Länsstyrelsen Östergötland är projektägare för ett Interreg Europe projekt som heter SUPER 
(supporting eco-innovations towards international markets). Målet med projektet är att stödja 
små och medelstora företags arbete för att utveckla miljömässigt hållbara innovationer i sin 
affärsverksamhet. Projektet har resulterat i ökat regionalt och internationellt samarbete inom 
hur samhällsutmaningar kan mötas och stärka näringslivets konkurrenskraft då det gäller 
miljödrivna innovationer. Under 2019 har projektet gått in i fas två, vilket handlar om att se 
effekterna av det arbete som lagts ner under första fasen. Ett direkt resultat från projektet 
SUPER har varit piloten ”Dynamisk miljödriven affärsutveckling”, pilotprojektet gick ut på att 
testa nya coachnings- och affärsrådgivningsinstrument och verktyg i syfte att stärka och 
utveckla cirkulära affärsmodeller. Sex företag har varit med i piloten och Linköpings universitet 
och ALMI har varit samarbetspartners i pilotprojektet. Pilotprojektet avslutades den 5 december 
med en inspirationsdag om cirkulära affärsmodeller. 

Internationellt samarbete 
En 1:1 anslagsfinansierad samt av Länsstyrelsen initierad förstudie kring klimatanpassning och 
små- och medelstora företag har under 2019 resulterat i en Baltic Sea Region seedmoney 
ansökan, CASES. Om den beviljas kommer den kunna bidra till fler internationella samarbeten, 
men även ett mer fördjupat regionalt arbete inom ansökans område. Under året avslutades ett 
internationellt samarbete ”GreenGovern” med Svenska Institutet som huvudfinansiär. Syftet var 
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att rådgivare ska bli bättre på att hänvisa rätt och kunna besvara företagens frågor inom 
miljödriven affärsutveckling, frågor kopplade till tillstånd och regelverk inom miljöområdet och 
frågor om cirkulär ekonomi.  

Ett annat initiativ som togs under året är det internationella samarbetet ”Open data for 
Growth”. Projektet handlar om att förbättra tillgången och tillgängligheten till öppna data för 
företag.  

Kompetensförsörjning 
Vreta Kluster fick medel beviljade för att genomföra projektet ”Årets kock” som både handlar 
om ”innovation och företagande” men också om ”kompetensförsörjning”. Projektet var ett 
samarbete mellan Vreta Kluster, Dackeskolan i Mjölby och Alfred Nobel Science Park 
(Grythyttan) som gick ut på att bland annat medverka till produktutveckling i producerande 
livsmedelsföretag och att exponera fem nyutvecklade produkter till eventet Årets kock i 
Stockholm.  

Attraktiva miljöer och tillgänglighet  
Inom attraktiva miljöer och tillgänglighet genom byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle 
har Länsstyrelsen beviljat medel till 150 års firandet av uppkomsten av Kinda kanal. Tanken är 
att firandet ska användas som hävstång för att aktivera och engagera näringslivet och 
föreningslivet längs den åtta mil långa kanalen, vilket förväntas bidra till ökade möjligheter 
inom besöksnäring och i synnerhet naturturism.  

Ydre kommun fick medel beviljade under 2018 för att ta fram en besöksnäringsstrategi för Ydre 
kommun. Det arbetet avslutades under hösten 2019. Själva arbetsprocessen för hur denna 
strategi togs fram är en del av framgången för detta arbete då hela branschen aktiverades och 
inkluderades i framtagandet av strategin.  

Coompanion Östergötland fick medel beviljade för del i Vinnova projektet ”Divercity” som 
handlar om bo- och byggemenskaper vars syfte är att ” främja kunskap och start av icke 
vinstdrivande och kooperativa boende- och bygglösningar”. Länsstyrelsen har även varit värd 
för ett seminarium inom detta ämne, där bland annat Boverket medverkade. 

Resultatbedömning 
Sammantaget har arbetssättet med utlysningar fungerat väl, det fanns konkurrens om medlen 
vilket lyfte kvalitén på ansökningarna samt en bra geografisk och tematisk spridning. Årets 
utlysning var kopplad till flertalet andra regionala strategier som Länsstyrelsen äger eller 
förhåller sig till (till exempel livsmedelsstrategin, smart specialiseringsstrategin med flera.) 
Detta gjorde att flera projekt hade fler perspektiv och bidrog till fler strategiskt viktiga 
sakområden. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.15 Genomförande av Landsbygds- och 
fiskeriprogrammet 

1.15. Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av 
EU-stöd: 

en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

en minskning av de administrativa utgifterna, 

en strävan efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som 
regelverket tillåter, och 

en minskning av andelen fel i stödhanteringen. 

Vid genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1, utg.omr 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 
2014/15:88) ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen, samt 

handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för styrnings- och 
uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive system SUSS-JBR för 
jordbrukarstöd. 

Handläggningstider och måluppfyllnad 

Projekt och företagsstöd, 602 
Under 2019 har Länsstyrelsens ärendebalans för projekt- och företagsstöd minskat kraftigt från 
218 ärenden vid utgången av 2018 till 95 vid 2019 års slut. Fortfarande nås inte mål om 
handläggningstider för ansökan om stöd då de stora ärendebalanserna främst tillkom tidigare år 
i programperioden. Betydligt större andel beslutas inom den målsatta handläggningstiden om 
180 dagar för ansökan om stöd 2019 jämfört med 2018.27  

För ansökan om utbetalning av projekt- och företagsstöd uppnås målen om handläggningstider 
för 93 procent av ärendena, vilket är i nivå med tidigare år. Företagsstöd, 97 procent av 
ärendena, projektstöd, 74 procent av ärendena samt miljöinvesteringar, 97 procent. Summerat 
fungerar utbetalningshanteringen fortsatt bra då Länsstyrelsen har hög måluppfyllelse och den 
totala ärendemängden minskar. 

Jordbrukarstöd, 601 
Beslut om utbetalningar för 2019 års jordbrukarstöd har fungerat väl under 2019. Under året 
har Länsstyrelsen fattat beslut om utbetalningar om knappt 776 miljoner kronor. För 
gårdsstödet hade beslut fattats i nästan 98 procent av ansökningarna vid årsskiftet. Totalt för 
alla stödformer 2019 hade drygt 95 procent av ansökningarna om jordbrukarstöd beslutats vid 
årsskiftet. 

Arbetet med tidigare års utbetalningsbeslut har fortsatt parallellt med hanteringen av 2019 års 
ansökningar. För Östergötlands del har det återstående arbetet med utbetalningsbeslut för åren 
2015–2017 främst rört sig om stöden för betesmarker samt till ekologisk produktion där 
Länsstyrelsen under 2019 fattat beslut om totalt 42 miljoner kr för dessa stödformer. Totalt 

 

27 Se uppgifter i Tabell H med kommentarer, nedan. 
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uppskattat återstående belopp att fatta beslut om utbetalning för alla stödformer åren 2015–
2018 är 17 miljoner kr vid utgången av 2019. Nu är det i stödet för vallodling som störst 
uppskattat belopp kvarstår att besluta om och beloppet för stödformen uppskattas utgöra över 
hälften av de 17 kvarvarande miljonerna. För jordbrukarstöden år 2015–2018 kvarstår ett större 
antal ärenden att besluta för Länsstyrelsen vilket märks på att antalet ärenden äldre än två år är 
högt. Bland dessa ärenden finns både återkrav samt många små utbetalningsärenden.28 
Länsstyrelserna behöver tillsammans med Jordbruksverket fortsätta det gemensamma arbetet 
med att slutföra hanteringen av tidigare års jordbrukarstöd. 

Resultatbedömning 
För utbetalning jordbrukarstöd 2019 bedöms Länsstyrelsens arbete under 2019 uppfylla de 
nationella målen. Samma bedömning gäller utbetalningsbeslut inom projekt- och företagsstöd 
där hög andel ärenden beslutas enligt mål om handläggningstid. 

För äldre ärenden inom jordbrukarstöd inkomna 2015–2018 samt för ansökan om stöd inom 
projekt och företagsstöd har läget förbättrats under 2019. Faktum kvarstår att utbetalningar för 
jordbrukarstöd 2015–2018 ej är helt färdigställda samt att handläggningstiderna för ansökan 
om stöd inom projekt- och företagsstöd har lång medelhandläggningstid vilket inte är bra för 
kunden. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.16 Bistå Jordbruksverket och 
näringsdepartementet 

1.16. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket och Näringsdepartementet i arbetet med EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 (GJP), framför allt vad gäller framtagandet och 
arbetet med en nationell strategisk plan för GJP 2021–2027. 

Under 2019 har länsstyrelserna arbetat utifrån regleringsbrevsuppdraget 1.15 men också det 
specifika uppdrag som länsstyrelsernas länsråd gav landsbygdschefsnätverket under 2018 att 
bidra med erfarenheter och synpunkter i förberedelsearbetet för nya GJP (EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik), med målet att göra jordbrukarstöd och landsbygdsutvecklingsstöd mer 
effektiva och ge bättre måluppfyllelse. Länsstyrelsernas arbetsgrupp för GJP 2021–2027 har 
representation från chefsnätverken inom lantbruk och landsbygd, näringslivsutveckling och 
hållbar tillväxt; livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, miljö samt 
vattendelegationerna. Dessutom har avstämningar skett med chefsnätverket för kulturmiljö. 
Länsstyrelserna har utifrån alla relevanta uppdrag, samt kunskap och erfarenhet inom området 
sammanfattat ett gemensamt PM och i olika forum lyft viktiga synpunkter. Övergripande frågor 
gäller vikten av minskad komplexitet och ökad flexibilitet samt förenklad administration i 
kommande program. Utifrån målen för Sveriges genomförande av GJP har länsstyrelserna även 
lyft rollen att bidra med samordning av nationella medel, inom exempelvis miljö, klimat och 
bredband och med övrig EU-finansiering inom sammanhållningspolitiken. Detta är inte minst 
viktigt för en ökad ambition inom miljö- och klimatarbetet. 

 

28 Se tabell F med kommentarer, nedan. 
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Länsstyrelserna har även ställt samman kompetens från hela landet och kunnat erbjuda denna 
till framförallt Jordbruksverkets olika grupper i förberedelsearbetet. Arbetsgruppen har deltagit 
i Näringsdepartementets sakråd och givit skriftliga synpunkter, deltagit i veckovisa 
avstämningar med Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Arbetsgruppen har även tagit 
fram informationsmaterial om förberedelsearbetet och länsstyrelsernas gemensamma 
synpunkter att användas i dialog med olika externa intressenter på regional nivå.  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen anser att strukturen för arbetet inför kommande gemensamma jordbrukspolitik 
är bra från länsstyrelserna gemensamt. Arbetets karaktär gör att det ibland blir väldigt korta 
ledtider vilket gör det svårt för länsstyrelserna att vara med i alla delar. Kommunikationen 
mellan departement, Jordbruksverk och länsstyrelser är viktigt och det fungerar väl. För det 
kommande implementeringsarbetet finns behov av att fastställa sätt att finansiera 
länsstyrelsernas medverkan för att det arbetet ska kunna planeras och resurssättas på ett bra 
sätt för helheten. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 

Återrapporteringskrav 1.17 Bidra till att uppfylla målen för 
livsmedelsstrategin 

1.17. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit 
till att uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin – det övergripande 
målet samt tillhörande mål för strategins strategiska områden inom myndighetens 
ansvarsområde. Rapporteringen ska baseras på av länsstyrelserna valda indikatorer eller 
andra bedömningsgrunder. 

Under 2019 har Länsstyrelsen skapat en tvärsektoriell arbetsgrupp där deltagare från olika 
verksamhetsområden deltar i syfte att samla idéer samt ta fram åtgärder för att öka 
medvetenheten kring livsmedelsstrategins mål och kopplingar till respektive 
verksamhetsområden. Fokus har varit inom ett internt projekt inom regler och tillsyn. 

Exempel på aktiviteter som genomförts inom regler och tillsyn för att uppnå mål inom 
livsmedelsstrategin: 

• Kompetenser från lantbruk och miljöskydd har träffat lantbrukskonsulter kring frågor 
om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. 

• Tvärsektoriellt angreppssätt på utbildning riktad till kommunernas 
miljöskyddsinspektörer i länet där bland annat målen i livsmedelsstrategin vävs in i 
arbetet. 

• Att livsmedelsstrategiarbetet är en del av Länsstyrelsen Östergötlands Agenda 2030-
arbete bidrar till spridning till flera verksamhetsområden. 

Resultatbedömning 
Det behövs ett kontinuerligt arbete inom flera verksamhetsområden för att sprida kunskap om 
och för att Länsstyrelsens totala verksamhet ska ge effekt på målen i livsmedelsstrategin. 
Länsstyrelsen bedömer att kunskapen inom fler verksamhetsområden inom myndigheten ökat 
men att intensiteten och omfattningen behöver öka för att öka effekten av Länsstyrelsens 
verksamheter i Östergötland som kopplas till målen i livsmedelsstrategin. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.18 Bedöma måluppfyllelse för de operativa 
målen i kontrollplanen för livsmedelskedjan 

1.18. Länsstyrelserna ska redovisa en bedömning av måluppfyllelsen för de operativa målen i 
Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan som rör myndigheternas verksamhet inom 
livsmedels- och foderkontrollen, kontrollen av djurskydd, djurhälsa och smittskydd, animaliska 
biprodukter samt veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. Redovisningen ska 
inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och 
länsstyrelsernas operativa förutsättningar att bedriva verksamheten inom dessa områden. 
Länsstyrelserna ska även redovisa arbetet med revisioner av kommunernas 
livsmedelskontroll. 

Länsstyrelsen arbetar för att uppnå de gemensamma myndighetsmålen som finns i Sveriges 
fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) och bestämmelserna om kontroll i 
livsmedelskedjan i EU:s kontrollförordning, (EG) nr 882/2004, som ändrades till (EG) nr 
625/2017 den 14 december 2019. Kontrollen är därför riskbaserad, sker regelbundet, innefattar 
relevanta krav i lagstiftningen och utförs på ett sätt som är ändamålsenlig.  

Eftersom de nationella operativa målen för djurskyddskontrollen är mycket tydliga och höga, i 
förhållande till de andra kontrollområdena i livsmedelskedjan, har flest personella resurser 
prioriterats till denna del av kontrollen. Fler kontroller skulle kunna utföras även inom de andra 
kontrollområdena där Länsstyrelsen ändå bedömt att tillräckligt många kontroller utförs för att 
kontrollen ska ha effekt. 
Operativa mål för livsmedels- och foderkontrollen 

Kontroll av livsmedel i primärproduktionen 
Mål 12 i NKP är det enda av målen för livsmedelskontrollen 2017–2019 som riktar sig till 
Länsstyrelsens primärproduktionskontroll av livsmedel. Det handlar om mykotoxiner vid 
spannmålstorkning. Målsättningen är att minska de kemiska risker och negativa hälsoeffekter 
som mykotoxiner kan orsaka om de hamnar i livsmedelskedjan. Senast den 31 december 2019 
ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 anläggningar som torkar spannmål för 
livsmedelsändamål i landet. Länsstyrelsen Östergötland har under de tre åren bidragit till det 
gemensamma operativa målet med 49 kontroller. 

Länsstyrelsen Östergötland är en av de länsstyrelser som under en vecka hösten 2019 lånade ut 
en primärproduktionshandläggare till Länsstyrelsen Västmanland för att utföra 
primärproduktionskontroller för det länet och därigenom möjliggöra deras deltagande i 
nationellt projekt om framtagande av nationell riskvärdering och nationellt kontrolluttag inför 
2020. Den nationella kontrollplaneringen av foder- och livsmedelskontrollen i 
primärproduktionen 2020–2023 är ett myndighetsgemensamt operativt mål i NKP. 

Kontroll av foder i primärproduktionen 
Länsstyrelsen har en regional flerårig kontrollplan för kontroll av foder och livsmedel i 
primärproduktionen för 2017 - 2019. Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål för 
foderkontrollen 2018 - 2020 i NKP har lagts in i Länsstyrelsens årliga verksamhetsplan för 
2019. ”Medvetna foderföretagare för god hantering av foder” är ett av dessa operativa mål som 
riktar sig till länsstyrelserna. Länsstyrelsen utför offentlig kontroll av foder i samband med 
tvärvillkorskontroll. Urval av dessa görs utifrån Jordbruksverkets riskanalys för tvärvillkor och 
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eventuella brister som upptäcks följs upp i samarbete med länsveterinär. Därigenom får minst 
en procent av länets primärproducenter foderkontroll varje år enligt föreskrift och allmänna råd 
om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (SJVFS 2007.21). Resultat av 
foderkontrollen rapporteras i särskild ordning till Jordbruksverket. 

Operativa mål för kontroll av djurskydd 
För länsstyrelserna pekas fem operativa mål ut i NKP:  

• Mål ett: Utbildning, likriktning och verifiering. 
• Mål två: Riskbaserad kontroll-Minst 10 procent av kontrollobjekten med 

livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen i varje län. 
• Mål tre: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen-Resurserna inom kontrollen styrs på 

ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på planerad kontroll. 
• Mål fyra: Djurhållare – Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, 

informationsinsatser och rådgivning.  
• Mål fem: Service – djurhållaren får tillgång till resultat av kontrollen snarast efter 

kontroll.  
Länsstyrelsen har sedan flera år inkorporerat alla gemensamma nationella operativa mål för 
djurskyddskontrollen i sin verksamhetsplan och har arbetat aktivt mot att uppnå dessa mål 
under 2019. 

Mål ett: Utbildning, likriktning och verifiering.  
Djurskyddssamordnare och enhetschef har deltagit i ”analys- och utvecklingsmöte 
djurskyddskontroll” tillsammans med Jordbruksverket och övriga länsstyrelser efter 
rapportering av föregående års resultat för ökad samsyn och ständiga förbättringar vid 
planering av kontrollen. Flera handläggare har deltagit i kompetensutveckling på DIRF-dagar 
(Djurskyddsinspektörernas Riksförening) under våren och fem var med på de 
länsstyrelsegemensamma kontrolldagar, som anordnas vartannat år, gemensamt under hösten. 
En djurskyddshandläggare har åkt till Tyskland för en fyradagarsutbildning i djurskyddskontroll 
av gris i Tyskland inom programmet Better Training for Safer Food (BTSF). 

Mål två: ”Riskbaserad kontroll” och Mål tre ”Resurseffektivitet och effekt av kontrollen-
Resurserna inom kontrollen styrs på ett sådant sätt att en majoritet av dessa läggs på 
planerad kontroll.” 
Länsstyrelsen har genom att hårt prioritera inkommande anmälningar, enligt 
länsstyrelsegemensam modell, samt genom att avsätta hälften av kontrollpersonalen för att göra 
planerade normalkontroller, stegvis under de tio år som kontrollen legat på Länsstyrelsen, 
arbetat mot att uppnå målet att minst tio procent av kontrollobjekten med 
livsmedelsproducerande djur kontrolleras varje år i den planerade kontrollen. 2019 är första 
året som tioprocents-målet uppnåtts i Östergötland.  

Mål fyra: ”Djurhållare – Kontrollmyndigheterna arbetar aktivt med samverkan, 
informationsinsatser och rådgivning.”  
För djurskyddskontrollen i Östergötland är fokus på dialog och information till djurhållare stort 
för att det ska vara lätt att göra rätt. Myndighetens servicetelefon för djurskydd bemannas 
dagligen, vilket inte är fallet i alla län. Skriftligt informationsmaterial lämnas ut i samband med 
djurskyddskontroller samt skickas ut vid förfrågningar. Tre djurskyddshandläggare har under 
2019 deltagit i ett projekt i Motiverande samtal (MI) tillsammans med handläggare på 
Länsstyrelsen Stockholm, under en tvåårsperiod utbildas de till coacher för att sedan kunna 
arbeta med att sprida metoden på den egna myndigheten för att bättre nå fram till djurhållare i 
djurskyddsarbetet. Dialogmöten sker regelbundet med representanter för lantbruksnäringen, 
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till exempel hölls ett möte med LRF:s omsorgsgrupp, djurskyddshandläggare och 
länsveterinärer från grannlänsstyrelser samt ett större samverkansmöte med tema 
djurrättsaktivism ordnades på Länsstyrelsen för lantbruksorganisationer och veterinärer i länet. 

Mål fem: ”Service – djurhållaren får tillgång till resultat av kontrollen snarast efter 
kontroll”.  
Tre djurskyddshandläggare har under året utbildats till superusers och implementerat 
användningen av inköpta digitala plattor i hela djurskyddsgruppen för att effektivisera 
administrationen av djurskyddskontrollen och för att kunna lämna resultat av kontroll på plats i 
ökad utsträckning. Sedan tidigare används även kontrollkort för att kunna lämna 
kontrollrapport till djurhållare direkt på plats efter djurskyddskontroll. 

Operativa mål för kontroll av djurhälsa och smittskydd  
Ett operativt mål i NKP för djurhälsa - smittskydd 2018–2021 handlar om att 
kontrollmyndigheterna ska bidra till att minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus 
på campylobacter. Två länsveterinärer har därför under 2019 deltagit i varsin 
fyradagarsutbildning i Italien tillsammans med deltagare från andra länder i hela EU avseende 
zoonoserna salmonella och campylobacter i höns- och grisbesättningar inom programmet Better 
Training for Safer Food (BTSF).  

I den obligatoriska kontrollen av salmonella hos fjäderfä har salmonellaprovtagningen av 98 
anläggningar utförts under året. Salmonella har konstaterats i en slaktkycklingsbesättning 
under våren. 39 fall av campylobacter hos slaktkyckling har registrerats efter att provsvar 
kommit in till myndigheten under 2019. 

En stor mjölkgård i länet som var spärrad för salmonella har fått sin spärr hävd under slutet av 
året.  

En länsveterinär har även deltagit i BTSF-utbildningen Prevention, Control and Eradication of 
Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) and Animal By-Products (ABP) om TSE-
sjukdomar och ABP i Zagreb. Önskad effekt av det mål i NKP som rör TSE-sjukdomar är att de 
djur som självdör och hamnar på destruktionsanläggningar provtas mer i Sverige och att 
uppgifter om spårbarhet följer djuren vid transport till mellanhanteringsanläggningar.29 

Operativa mål för kontroll av animaliska biprodukter (ABP) 
För ABP finns det två nationella operativa mål som riktar sig till länsstyrelserna i NKP: 
”Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP”, och ”Skapa förutsättningar för en 
god ABP-kontroll”. Där goda förutsättningar kan betyda att kontrollmyndigheterna ska göra 
kontroll på rätt anläggningar för att nå den avsedda effekten. Därför har Länsstyrelsen 2019 
utfört en uppföljande kontroll av ABP-transport samt lämnat två ärenden till kommun efter 
anmälan om brister i ABP på gårdar.30  

  
 

29 Väsentlig information om arbetet rapporteras under Länsstyrelseinstruktion 3 § Rubrik 
Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt Ledning och samordning av åtgärder mot 
djursjukdomar/Veterinär verksamhet, ovan. 
30 En väsentlig del av arbetet med resultatet av ABP-kontrollen har gjorts enligt artikel 44 i förordning 
(EG) nr 882/2004, vilket rapporteras i särskild ordning till Jordbruksverket, diarienummer 280-5059-
2019. 
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Operativa mål för kontroll av veterinärmedicinska preparat och restsubstanser  
”Läkemedel ska användas med återhållsamhet och bara då det finns behov av det” säger ett av 
de tre mål i NKP som är riktat till länsstyrelserna avseende veterinärmedicinska preparat och 
restsubstanser. ”Kontrollmyndigheterna ska bidra till att djurhälsopersonal och djurhållare 
endast använder de läkemedel som är nödvändiga för att behandla de sjukdomsproblem som 
djuren har.” Det andra målet, som är kopplat till mikrobiologiska risker, handlar om att sprida 
kunskap om antibiotikaresistens. ”Kontrollmyndigheterna ska bidra till att verksamhetsutövare, 
djurhållare och veterinär, minskar risken för antibiotikaresistens.” Önskad effekt är, enligt 
beskrivningen av det operativa målet, ”att förändring ska ske hos verksamhetsutövaren”. 

Länsstyrelsen Östergötland har därför i sin verksamhetsplan prioriterat kontroll av veterinärer 
som villkorar läkemedel till livsmedelsproducerande djur, vilka också är de som ligger högst i 
risk i Jordbruksverkets vägledning för kontroll av djurhälsopersonal. Länsstyrelsen har under 
året utfört administrativa kontroller av dessa veterinärer som över lag sköter hanteringen av 
läkemedel väl. En veterinär har fått tillsyn avseende läkemedelshantering, efter anmälan om 
bristande läkemedelsanvändning på dennes gårdar som bekräftats av Länsstyrelsen genom 
kontroll på plats. Resultatet av dessa kontroller har lett till att en veterinär fick en 
kommunicering inför beslut om föreläggande. Det är vad som står i det tredje målet i NKP att 
”skapa bättre förutsättningar för effektiv kontroll av användning av läkemedel.” Med begreppet 
effektiv menas att göra kontroll på rätt kontrollobjekt och hitta de brister som är allvarligast. 
Med begreppet förutsättningar menas att alla kontrollmyndigheter ska hjälpas åt att på olika 
sätt komma tillrätta med de brister vi ser i utförandet av kontrollverksamheten”. 

Länsstyrelsens revisioner av kommunernas livsmedelskontroll 
Länsstyrelsen utför årligen revisioner av länets 13 kommuner enligt ett revisionsprogram för 
2019 - 2023 som myndigheten tagit fram, enligt Livsmedelsverkets urvalskriterier, för att varje 
kommun ska få revision av sin livsmedelskontroll minst vart femte år. De tre planerade 
revisionerna av Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner för 2019 är genomförda 
enligt plan. Två av revisionerna utfördes i kombination då kommunerna samarbetar och har 
gemensamt kontor. En av revisionerna utfördes med skuggkontroll av sakkunnig 
livsmedelsinspektör från Helsingborg inom området märkning av allergener, den revisionen 
utfördes även som en uppföljning av Länsstyrelsens tidigare revision 2014 och 
Livsmedelsverkets revision 2015. Uppföljningar av nämndernas åtgärdsplaner och uppföljning 
av Länsstyrelsens och Livsmedelsverkets tidigare revisioner visar att antalet avvikelser är allt 
färre och att revisionerna har haft effekt. Samordning av länets livsmedelskontroll inom 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) som leds av Länsstyrelsen, har också effekt och 
möjliggör gemensam kompetensutveckling och utbyten av positiva exempel mellan 
kommunerna i Östergötland. Ytterligare tillfälle för samsyn och kompetensutveckling erbjuds 
kommunerna vid två länsmöten årligen för länets livsmedelsinspektörer dit Livsmedelsverket 
bjuds in som även 2019 var välbesökta och bidrog till att utveckla den lokala 
livsmedelskontrollen i länet. 

Resultatbedömning 
Den samlade bedömning av resultatet är att Länsstyrelsen Östergötland i stort lever upp till de 
gemensamma operativa myndighetsmålen som finns för länsstyrelserna i Sveriges fleråriga 
kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) och uppgifterna i Sveriges revisionssystem avseende 
revision av kommunernas livsmedelskontroll. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Återrapporteringskrav 1.22 Ersättning för skada på fisk och fiskeredskap 
1.22. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning 
för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten, 
enligt 11 d § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler. 

Länsstyrelsen har 2019 hanterat fem ansökningar om ersättning för skador på fiske och 
fiskeredskap orsakade av säl under 2018. Ersättning har beviljats enligt de villkor som angetts i 
Havs- och Vattenmyndighetens beslut den 13 augusti 2019.31  

Resultatbedömning 
Då Länsstyrelsen har prövat inkomna ansökningar enligt gällande lagstiftning får resultatet 
sägas vara utmärkt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Återrapporteringskrav 1.23 Stöd för att förebygga skada av vilt och 
ersättning för skada på vilt 

1.23. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att 
förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap, till Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till 
Europeiska kommissionen enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler. Länsstyrelserna ska vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av 
mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254) om statligt 
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador. 

Under 2019 har merparten av viltskadeanslaget använts till förebyggande åtgärder. Bland annat 
har 21 bidrag till skyddsväst med vargstål till hund beviljats. Tolv ansökningar om ersättning för 
skador på gröda har inkommit och beviljats, merparten av skadorna har förorsakats av tranor. 
Tre ansökningar om ersättning för skador på tamdjur och två ansökningar om ersättning för 
skador på hund som orsakats av varg har inkommit och ersättning har beviljats. Ytterligare fem 
ansökningar om ersättning för skador på tamdjur orsakade av lodjur har beviljats under 2019. 
Stöd av mindre betydelse har utbetalats i fem fall under 2019 med sammanlagt 37 572 kronor. 

Resultatbedömning 
Då viltskadeanslaget har använts till förebyggande åtgärder enligt anslagets syfte får resultatet 
sägas vara utmärkt.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

31 En väsentlig del av arbetet inom området har utgjorts av regleringsbrevsuppdrag 1.22, vilket redovisas i 
särskild ordning till Havs- och vattenmyndigheten, diarienummer 622-11218-2019. 
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Återrapporteringskrav 1.24 Verka för att behovet av bostäder tillgodoses 
1.24. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har verkat för att behovet av bostäder tillgodoses, 
vad det strategiska arbetet bidragit till och vilka utmaningar som finns. Länsstyrelserna ska 
även fortsatt verka för att behovet av bostäder tillgodoses enligt förordningen med 
länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelsen upprätthåller en kontinuerlig dialog om bostadsförsörjning med kommuner, 
Regionen, myndigheter, organisationer samt bygg- och fastighetsbolag. Den regionala 
bostadsmarknadsanalysen (BMA) tas fram i dialog med länets kommuner och regionala 
företrädare. Ambitionen är att BMA ska vara ett väl förankrat kunskapsunderlag till generell 
nytta för bostadsförsörjningsarbetet. Inom ramen för BMA-arbetet har två kunskaps- och 
dialogseminarium ordnats med syfte att förankra slutsatserna i BMA och att stärka det 
kommunala arbetet med bostadsplanering och bostadsförsörjning. Länsstyrelsen deltar även som 
medarrangör i andra möten för att stödja bostadsbyggande. Planering pågår för fortsatta 
regionala kunskapsinsatser kring boendeplanering under 2020. Den övergripande inriktningen 
för arbetet med BMA och andra insatser för att stödja bostadsförsörjningen sker i samverkan 
med övriga län och med Boverket.  

Ett styrmedel för ökat bostadsbyggande är de statliga investeringsstöd till hyres- och 
studentbostäder som infördes 2016. Antalet ansökningar ökade under hösten 2018. 
Länsstyrelsens handläggning av stödet inbromsade vid årsskiftet 2018/2019 i och med det 
uteblivna bemyndigandet till Boverket för 2019. Genom beslut om ett utökat bemyndigande där 
man samtidigt ändrade i förordningen kunde handläggningen av de ärenden som inkommit 
under 2018 återupptas under hösten 2019.  

För att stödja ett tvärsektoriellt arbetssätt inom planhanteringen till fördel för underlättande 
bostadsbyggnadsprocesser genomförs regelbundna planberedningar där flertalet berörda 
sakområden deltar. Planering pågår för att ytterligare förstärka och bredda de tvärsektoriella 
ansatserna i Länsstyrelsens ärendehandläggning. Inom flera sakområden prioriteras arbete med 
kunskapsunderlag och tidig rådgivning för att statliga intressen ska kunna inarbetas från början i 
kommunernas planering i syfte att främja en effektiv efterföljande samhällsbyggnadsprocess.  

Resultatbedömning 
De övergripande insatserna har gett ett gott resultat i form av hög aktivitet i kommunernas 
bostadsplanering. Förstärkta insatser behövs dock i form av kunskapsöverföring och rådgivning 
till enskilda kommuner. Även kontakterna med bostadsbolag och andra kommersiella aktörer 
behöver förstärkas, inte minst i samband med förändringarna av de statliga ekonomiska stöden 
till boende.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 
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Uppdrag 3.30 Medverka i att säkerställa nationell uppföljning av det 
regionala tillväxtarbetet 

3.30. Länsstyrelserna ska medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell 
uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från anslaget 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Återrapportering och resultatbedömning 
Länsstyrelsen Östergötland har återrapporterat enligt de instruktioner som kommit från 
Tillväxtverket. Därutöver har Länsstyrelsen deltagit i möten kring uppföljningssystem som 
Tillväxtverket kallat till.  

Under 2019 har Länsstyrelsen infört handläggning och beslutsfattande i nya versionen av 
ärendesystemet, numera kallat NYPS 2020. Alla beslut inom anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder klassificeras enligt de nationellt satta klassifikationerna som följer den 
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Detta för att underlätta 
nationell rapportering. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Uppdrag 3.34 Fortsätta förenklingsarbetet för företag 
3.34. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt förenklingsarbete som syftar till att det ska bli enklare 
att starta och driva företag. Länsstyrelserna ska fokusera på åtgärder som underlättar för 
företagen att göra rätt. 

Återrapportering  

Vid beslutsfattande 
Länsstyrelsen fortsätter med alla igångsatta processer gällande förenklingar för företag, arbetet 
med att möjliggöra digitalt ansökningsförfarande i flera ärendegrupper fortsätter och flera e-
tjänster har införts. Länsstyrelsen har fortsatt det kontinuerliga arbetet med att uppdatera 
mallar och instruktioner samt fortsatt att öka andelen digitala beslut.  

Inom vissa områden, exempelvis skyddsobjektsansökningar och ansökningar inom 
kulturmiljöområdet har man tagit fram anpassad information för företag i syfte att förenkla 
ansökningsprocesserna för företagen. 

Länsstyrelsen har under året i samråd med berörda konsulter förenklat ansökningsförfarandet 
för att använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområde och på det viset snabbt beslutat i 34 
ärenden. 

Tillsyn och bemötande 
Vid tillsyn och bemötande är Länsstyrelsens fokus att göra det lättare för företag att göra rätt. 
Vid möten med företag och företagsföreningar arbetar myndigheten med att belysa kopplingen 
mellan social hållbarhet och hur det kan förbättra och förenkla för företag. 

Länsstyrelsen samordnar olika typer av kontroller och utför dem vid så få tillfällen som möjligt, 
exempelvis genom att utföra smittskydds- läkemedels- och djurskyddskontroller tillsammans 
med djurkontroller, tvärvillkorskontroller, artskydd och hägnärenden. 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

107 
 

Länsstyrelsen har hög transparens vad gäller de upphandlingsliknande förfaranden som 
regleras i Kulturmiljölagen. Förutsättningar för uppdrag regleras tydligt i förfrågningsunderlag 
och kommande beslut. Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning för arkeologiska entreprenörer 
då de samtidigt kan återkoppla synpunkter till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är öppen för 
entreprenörers och sökandes synpunkter, frågor och kommentarer. Detta sker genom 
skriftväxling, telefonsamtal, möten och fältbesök. Berörda entreprenörer förses med efterfrågad 
statistik vad gäller arkeologiska beslut. Länsstyrelsen besvarar, med hög transparens, samtliga 
inkommande frågor. Myndigheten avser upphandla antikvariska tjänster för Länsstyrelsens 
avrop i ett flertal delområden inom kulturmiljövården. Det bidrar till att upprätthålla en kritisk 
massa av antikvariska entreprenörer. 

Vid möten, utbildningar och konferenser 
Förenkla för företag vid arrangerade möten, utbildningar och liknande handlar generellt om att 
anpassa mötesformerna, informationsmaterial och utbildningsformat till olika målgrupper så 
att det blir enklare för företagen att delta. Länsstyrelsen har genomfört näringslivsseminarier, 
ambassadörsbesök och delegationsresor tillsammans med företag och organisationer i länet. 

Länsstyrelsen har under året anordnat en så kallad konsultdag med syfte att underlätta för de 
konsulter som hjälper företag att hålla samråd och skriva ansökningar till tillståndsprövningar 
(9 kap miljöbalken).  

Länsstyrelsen har även under året anordnat ”landshövdingsmöte med länets storföretag” för att 
förenkla i både tillsynsarbetet och tillståndsprövningen. 

Länsstyrelsen har utbildat privata aktörer inklusive företag om mäns våld mot kvinnor genom 
olika insatser, bland annat genom deltagande i Global impact jam, samt tagit fram ett 
informationsmaterial för hotell i syfte att motverka sexköp. 

Myndigheten har även erbjudit utbildningar för de företag som har träningsanläggningar inom 
100 % ren hårdträning. 

I möten med andra myndigheter och organisationer eftersträvar Länsstyrelsen alltid att belysa 
företagsperspektivet, genom att lyfta Länsstyrelsens företagsfrämjande roll i olika sammanhang 
och genom att belysa och föreslå förenklingar för företag i andra organisationers och 
myndigheters arbete. Till exempel i allt arbete inför kommande GJP efter 2020 är 
länsstyrelsernas gemensamma hållning att förenkla. Detta tar alla medarbetare som deltar i 
arbetsgrupper med sig för att få genomslag i kommande arbete. 

Projekt och initiativ för att förenkla för företag 
Arbete pågår för att engagera företag att ta itu med klimatanpassningsarbetet för att analysera 
eventuella fördelar och minska nackdelar med klimatets förändringar. En åtgärd för året är att 
en projektansökan förbereds för att stödja mindre och medelstora företag i detta. Bred regional 
samverkan byggs upp med syfte att ställa om jordbruket för att anpassa sig till situationen med 
både för mycket och för lite vatten. 

GreenGovern - med syfte att rådgivare ska bli bättre på att hänvisa rätt och kunna besvara 
företagens frågor inom miljödriven affärsutveckling, frågor kopplade till tillstånd och regelverk 
inom miljöområdet och frågor om cirkulär ekonomi.  

Framtidens solel i östra Mellansverige – ett projekt som handlar om att bygga upp kunskap och 
hjälpa små och medelstora företag med fakta och olika verktyg om investeringar i solel och 
solvärme.  
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CASES – Initierad förstudie kring klimatanpassning och små- och medelstora företag har 
resulterat i en Baltic Sea Region seedmoney ansökan. 

Länsstyrelsen Östergötland driver det nationella länsstyrelsegemensamma 
vattenarkivsprojektet där inskannat material såsom kartor, akter och handlingar tillgängliggörs. 

Länsstyrelsen deltar i de nationella projekten "Energieffektiviseringsnätverk" och "Incitament 
för energieffektivisering" där små och medelstora företag informeras om möjligheter till 
energieffektivisering. 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen Östergötland arbetar löpande med att förbättra, förenkla och förtydliga arbetet 
för att förenkla för företag. En god struktur och ständiga förbättringar av system, rutiner och 
handlingsförmågor är centrala. Länsstyrelseinstruktionen 5 § är en integrerad del i 
myndighetens verksamhetsplanering och systematiska uppföljningsarbete. Alla enheter 
redovisar särskilt hur man arbetar med 5 § i både verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning.  

Länsstyrelsens samtliga enheter arbetar för att förenkla för företag. Det gäller såväl i ordinarie 
löpande verksamhet som i projekt där myndigheten har en kontinuerlig och levande dialog 
avseende hur Länsstyrelsen kan underlätta för företag på olika sätt.  

Ambitionen är att alltid ha ett tydligt brukarperspektiv, en vilja att underlätta samt att ha 
förståelse för brukare – i detta fall företaget. Målsättningen är att förenkla, förtydliga och 
förbättra för alla företag som kommer i kontakt med myndigheten. Länsstyrelsen arbetar 
kontinuerligt med att förkorta handläggningstiderna, förenkla ärendeprocesser samt att 
förtydliga beslut så att de kan läsas och förstås av alla. Inom samtliga verksamheter är 
ambitionen att ha särskilt fokus på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☐Gott ☒Utmärkt 

 

Uppdrag 3.35 Bistå Sveriges kommuner och landsting i genomförandet 
av en ökad digital förvaltning för företag 

3.35. Länsstyrelserna ska, utifrån sitt tillsynsansvar avseende kommunal kontroll och 
handläggningen av vissa ärendetyper och myndighetsområden kopplade till bl.a. 
alkohollagstiftningen och livsmedelskontrollen, bistå vid genomförandet av regeringens 
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (N2017/04297/FF). 
Överenskommelsen omfattar tillstånd som krävs för restaurang- och 
besöksnäringsverksamhet, och syftar till att underlätta för företagande genom en ökad digital 
förvaltning. 

Återrapportering och resultatbedömning 
Länsstyrelserna har bistått i framtagandet av lösningar till den digitala plattformen verksamt.se, 
bland annat i Jordbruksverkets uppdrag om Digitala tjänster i livsmedelskedjan som bedrivs i 
samverkan med Tillväxtverket och Livsmedelsverket. En tjänst för vattenbruk har tagits fram 
där länsstyrelserna har bidragit med kunskaper vad gäller miljöprövning av framförallt 
fiskodlingar. Genom kunskapsutbyte och workshops har digitala tjänster och en checklista till en 
samtjänst för vattenbruk utarbetats. Tjänsten erbjuder, efter ifylld information av brukaren, 
svar på vilka olika tillstånd och uppgifter som krävs för den tilltänkta verksamheten. I detta 
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arbete har länsstyrelsernas gemensamma IT-organisation fungerat som en kanal in till 
länsstyrelserna och den digitala förvaltningen. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare 
för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked 
om ärendestatus. 

Länsstyrelsen Östergötland har inom ramen för tillsynsansvaret över kommunerna inom 
alkohol- och livsmedelsområdet fortsatt fokusera särskilt på att göra det enklare att starta och 
driva företag inom restaurang- och besöksnäringen. Detta går delvis in under vårt 
samordningsuppdrag enligt livsmedelsförordningen. Länsstyrelsen samverkar med företag som 
bedriver turism i värdefull natur och skyddade områden och för då dialog även med andra 
intressenter. Olika informations- och stödmaterial, så som "Att söka tillstånd", erbjuds sedan 
tidigare digitalt via externa webben.  

I Östergötland arbetas med digitalisering på regional nivå och genom att aktivt bidra till 
utvecklingen tillsammans med övriga länsstyrelser. Länsstyrelserna har 2019 bland annat 
lanserat fler e-tjänster där vissa är riktade till företag. Arbete sker inom flera 
verksamhetsområden för att åstadkomma enhetliga handläggarprocesser och samlade digitala 
tjänster oavsett bransch eller län. Länsstyrelsen Östergötland anser att myndigheten därmed 
har uppnått gott resultat inom uppdraget. SKL har inte efterfrågat stöd av Länsstyrelsen under 
2019, vilket påverkar den samlade bedömningen till att bli gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 
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Socialdepartementet 
Nedan följer redovisning av återrapporteringskrav och eventuella uppdrag från 
socialdepartementet i länsstyrelsernas regleringsbrev 2019 och som ska återrapporteras i 
årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav 1.27 Arbetet med länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering 

1.27. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i uppdraget om länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM), redovisa hur de arbetar med genomförandet av 
dessa. Redovisningen ska innefatta beskrivningar av förankringsarbetet såväl internt som 
regionalt och en analys av hur strategierna bidrar till länsstyrelsernas arbete med andra 
strategier, uppgifter och uppdrag som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen. 
Länsstyrelserna ska också göra en bedömning av hur arbetet med strategierna främjar 
jämställdhetsintegrering i länet och bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på 
länsnivå. 

Under 2019 har Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av regeringen fokuserat mycket av 
jämställdhetsarbetet på att konkretisera genomförandet av den regionala strategin 
jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM). Arbetet med strategin inleddes genom att göra 
en kvantitativ kartläggning och en analys av förra årets årsredovisning för att ta fram underlag 
kring hur integrerade perspektiven i 5 § är både i myndighetens arbete och i redovisningen. 
Genomgången visade att perspektiven i stort inte redovisas som integrerade utan mest återfanns 
under redovisning av § 5, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta bedöms både bero på 
hur redovisningen är uppbyggd och hur instruktionerna kring denna ser ut, vilket gör att 
exempel på insatser rörande 5 § oftast läggs på samma ställe och inte under berörd verksamhet, 
men även att det finns utvecklingsmöjligheter för att få perspektiven än mer integrerade i 
verksamheternas arbete. Detta arbete följs upp och förankras internt via myndighetens Råd för 
lika villkor.32 

Ett arbete med att se över myndighetens styrdokument och policys ur ett 5 § perspektiv har 
påbörjats. Under året har till exempel en ny kommunikationsstrategi tagits fram i vilken 
jämställdhetsperspektivet särskilt lyfts fram. Arbetet med styrdokument och framtagande av en 
handlingsplan kommer att fortsätta under 2020. 

Externt har myndigheten i enlighet med strategin satt samman ett sektorsövergripande 
jämställdhetsråd för att kunna kanalisera och intensifiera arbetet med jämställdhetsstrategin 
och de jämställdhetspolitiska målen. Rådet består av Länsstyrelsen, ledamöter från kommuner, 
Regionen, myndigheter samt näringsliv och civilsamhälle. Samtliga ledamöter har en ledande 
position i sin organisation samt mandat att arbeta med frågan. Ett av rådets viktigaste uppdrag 
är att sprida och förankra strategin samt att genomföra arbete inom strategin. 

Myndigheten har under året påbörjat ett arbete med att se över och strukturera upp de nätverk 
– exempelvis jämställdhetsnätverk och genuspedagognätverk - som finns och som kommer att 
vara kopplade till rådet. Syftet med detta arbete är att förbättra Länsstyrelsens möjlighet att 
förankra strategin och dess arbete i kommuner och Region Östergötland samt att på bästa sätt 

 

32 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktion 5 § Sektorsövergripande uppgifter, 
ovan. 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

111 
 

kunna vara ett stöd för dessa aktörer i jämställdhetsarbetet. Länsstyrelsen avser erbjuda en 
plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.  

Länsstyrelsen arbetar med att synliggöra jämställdhetsfrågan och vid förfrågan delta vid olika 
arrangemang, det kan vara som paneldeltagare eller föreläsare, för att lyfta arbetet med 
strategin och de jämställdhetspolitiska målen. Här finns ett nära samarbete med Länsstyrelsens 
andra uppdrag, till exempel integration, miljövård samt regional utveckling. 

Det är Länsstyrelsens bedömning att kommunernas och Regionens jämställdhetsarbete i större 
utsträckning kanaliseras via CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och lokalt satta mål än via de 
nationella jämställdhetspolitiska målen. Här har Länsstyrelsen en viktig roll att fylla för att lyfta 
dessa mål och arbetet kring dem och i detta arbete är strategin ledande. 

Som en del i att främja jämställdhetsintegrering (internt och externt) hade Länsstyrelsen under 
året en satsning i samband med MR-dagarna. I detta arbete hade Länsstyrelsen dels interna 
satsningar genom bland annat kompetensutveckling om jämlik och jämställd hälsa samt att 
myndighetens enheter fick analysera och presentera sin verksamhet ur ett jämställd- och 
jämlikhetsperspektiv. Dels genom externa seminarium om myndighetens interna arbete ”Kan 
alla verksamheter jobba hälsofrämjande?” samt om ”Relationer och umgänge för barn i våldets 
skugga”.33 Det är myndighetens bedömning att denna satsning har höjt både intresse, kunskap 
och spridning av arbetet med 5 § och hur man kan arbeta med denna. Länsstyrelsen har under 
året även inlett samarbete med Linköpings universitet och kopplat samman universitetet med 
olika enheter för att belysa beforskade jämställdhetsperspektiv i deras verksamheter. 

För arbetet med strategin och jämställdhetsintegrering generellt i länet samt för att verka för att 
uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på länsnivå finns genom årets arbete en plattform att 
kanalisera arbete inom genom jämställdhetsrådet. Rådets sektorsövergripande karaktär bedöms 
kunna ge frågan stor spridning. Länsstyrelsen följer även Jämställdhetsmyndighetens uppdrag 
kring uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen för att se hur myndigheten kan använda 
detta på regional och lokal nivå. 

Resultatbedömning 
Arbetet med strategin är en integrerad del av det ordinarie jämställdhetsarbetet och strategin 
rör både myndighetens interna och externa arbete. Många processer har påbörjats under året 
för att skapa stabila plattformar för ett effektivt jämställdhetsarbete. Exempel på detta är 
omstrukturering av Råd för lika villkor (för det interna arbetet) samt bildandet av 
jämställdhetsrådet (extern nivå). Det finns dock ett utvecklingsbehov kring att samla insatser 
och konkretisera i handlingsplaner. Detta arbete kommer att fortgå under 2020.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☒Utvecklingsbehov ☐Gott ☐Utmärkt 

  
 

33 En väsentlig del av arbetet rapporteras under länsstyrelseinstruktionen 5 § integrera de mänskliga 
rättigheterna i sin verksamhet regleringsbrevsuppdrag 1.7 om Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga 
rättigheter, ovan. 
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Tabeller enligt bilaga 2 till regleringsbrev 
Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med bilaga 2 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 
2019: Mallar för redovisning av statistik. 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal personer som varit föremål för tillsyn över 
djurhälsopersonal 23 35 29 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 9,1 7,6 7,4 
Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,8 0,8 0,9 
varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av 
livsmedel i primärproduktionen 0,52 0,63 0,68 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i 
primärproduktionen 0,03 0,07 0,04 

Antalet genomförda kontroller av insamling och transport av 
animaliska biprodukter 1 1 0 

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

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 
frågor  
Eftersom de nationella operativa målen för djurskyddskontrollen är mycket tydliga och höga, i 
förhållande till de andra kontrollområdena i livsmedelskedjan, har flest personella resurser 
prioriterats till denna del av verksamheten för området. De nya arbetsuppgifterna med 
verkställigheter av omhändertaganden enligt djurskyddslagstiftningen som övergick till 
Länsstyrelsen från Polismyndigheten vid halvårsskiftet 2018 har också inneburit ökade 
arbetsuppgifter och mer personal inom djurskydd under 2019. Den länsveterinär som har haft 
ansvar för tillsyn över djurhälsopersonal har varit sjukskriven under perioder av året, därför har 
färre kontroller av veterinärer utförts 2019 jämfört med tidigare år, och de kontroller som har 
prioriterats har utförts administrativt med inriktning på läkemedelsanvändning. 

Tabell 1.2: Fiske 
Länsfakta  2019 2018 2017 
Antal fiskevårdsområden 88 88 88 
Antal fiskelicenser 21 22 25 
Antal personliga fiskelicenser 6 7 7 
Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 0 0 0 

Källa: Utdrag från Havs- och vattenmyndighetens licens- och fartygsregister. 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 
Antalet fiskelicenser anges till 21 och är fler än antalet fiskare eftersom vissa fiskare har fler 
fartygstillstånd. 
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Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 
2014–2020 
Strukturfondsadministration (tkr) Anslag (5:1) Övrig 

finans-
iering 

Års- 
arbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för 
strukturfondsadministration - - - 

varav förvaltande myndighet - - - 
varav attesterande myndighet - - - 
varav kontroller i territoriella program - - - 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, 
programperiod 2014–2020 
Ej aktuell för Länsstyrelsen Östergötland. Myndigheten har inte strukturfondsadministration. 

Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Länsfakta kulturmiljö 2019 2018 2017 
Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 18 149 17 929 61 000 
Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 136 136 136 

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 190 190 190 
Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 91 91 91 
Kulturreservat, antal 2 2 2 
Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 7,7 7,7 7,7 

Källa: Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen Östergötlands årsredovisning 2018, Länsstyrelsen 
Östergötlands hemsida.  

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Minskningen i antalet fornlämningar mellan 2017 och 2018 beror på att Riksantikvarieämbetet 
genomfört en ändring i beräkningsmetoden nationellt. Tidigare räknades enskilda lämningar 
inom en fornlämning, det är nu ersatt så varje fornlämning bara räknas vid ett tillfälle. Antalet 
fornlämningar minskar då tillsynes, emellertid är antalet fornlämningar det samma förutom en 
viss normal uppräkning av antalet kopplat till nyfynd. 

Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2019 2018 2017 
Bidrag, vilka Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 7 292 10 0 
Bidrag, vilka Länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen  12 582 9 339 

Källa: Platina, tilldelningsbeslut 430-1534-2019 och omfördelningsbeslut 431-10241-2019 samt Länsstyrelsen 
Östergötland årsredovisning 2018. 

 

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Inför år 2019 infördes ett nytt system, ASK (allmänt handläggarstöd kulturmiljö), för hantering 
och utbetalning av bidrag. I detta system hanterar Länsstyrelsen nu alla bidragsutbetalningar. 
Tidigare gjordes utbetalningarna av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Medel för detta, så kallade 
7:2 medel, betalas av RAÄ i form av fyra årliga inbetalningar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
har under året möjlighet att äska ytterligare medel samt att återbetala medel till RAÄ. I systemet 
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har Länsstyrelsen också möjlighet att fatta beslut för kommande år, det vill säga för framtida 
utbetalningar. Under 2019 återbetaldes 595 681 kr av 7:2 medlen till RAÄ. 

Nämnda tilldelningsbeslut under rubriken Källa visar den totala tilldelning Länsstyrelsen 
erhållit från Riksantikvarieämbetet för ramanslagsfördelning och tilldelade 
bemyndigandemedel. 

Ur den totala ramen betalas sedan delar ut som bidrag som visas i rutan Bidrag, vilka 
Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut. Siffran härrör från utdrag ur Länsstyrelsens 
ekonomisystem. 

Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa  
Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 
Totala kostnader (exkl. OH)1) 3 593 3,5 

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter: 
Folkhälsa 
Kostnader och årsarbetskrafter har minskat något jämfört med 2018, men ligger i stort sett på 
samma nivå. 

Tabell 6.1: Jämställdhet  
Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2019 2018 2017 
Verksamhetskostnader inkl. OH1) (tkr)  21 651 16 764 15 640 
  varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 1 793 943 1 849 

  varav övrig finansiering (tkr) 19 859 15 811 13 791 
Andel av Länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 7,69 6,23 6,66 
Verksamhetsintäkter 5 349 3 548 5 853 

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet  
Verksamhetskostnaderna har ökat med anledning av utökade satsning på området, främst via 
utökade medel via anslaget för särskilda jämställdhetsåtgärder.  
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Annat beslut från regeringen 

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete 
(M2017/03235/Mm), 2017-12-18 

Myndigheterna ska bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva 
samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska ske inom 
ramen för myndigheternas verksamhetsområden och befintliga anslag. Myndigheterna ska 
bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår samt där även en expert som 
representant för länsstyrelsen och en expert som representant för kommuner som utses av 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ska kunna ingå. Nätverket ska med sin sakkunskap 
stödja rådet i arbetet med underlag och konsekvensbedömningar. Respektive myndighet ska 
senast 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som 
publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive 
myndighet har genomfört och avser att genomföra. Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och 
rymmas inom myndigheternas verksamhetsområden. Åtgärderna ska genomföras integrerat i 
de berörda myndigheternas ordinarie processer och ska förhålla sig till andra relevanta 
åtgärder och program. Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet 
fortlöper. 

Regeringen inrättade i december 2017 ett Råd för hållbara städer som ska verka för att 
genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådets uppdrag är att stärka 
kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer. Länsstyrelserna ingår 
som en av 13 medlemmar i rådet. Rådet ska årligen redovisa en gemensam åtgärdslista av 
genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling och som 
myndigheterna avser utföra i samverkan. Rådet ska även redovisa förslag till regeringen på 
strategiskt viktiga frågor som helt eller delvis ligger utanför Rådets ansvarsområde, samt lämna 
förslag på eventuella frågor som behöver utredas. Den 1 mars 2019 lämnade Rådet en 
åtgärdslista och redovisade arbetet under år 2018 i en rapport till Regeringskansliet.  

Under 2019 har bland annat ett strategiskt dokument med övergripande mål och strategier för 
arbetet 2019–2022 tagits fram, ett nytt kansli har inrättats vid Boverket, Rådets webbplats 
hallbarstad.se har flyttats över från Nationellt centrum för Arkitektur och Design (ArkDes) till 
Boverket och arbete har påbörjats med att vidareutveckla webbplatsen. Rådet har även 
arrangerat ett gemensamt seminarium under Almedalen i juni 2019. 

Länsstyrelserna har bidragit med att synkronisera rådets arbete med det arbete som bedrivs i 
Miljömålsrådet. Länsstyrelserna medverkar i en rad olika åtgärder inom detta arbete. Vidare har 
länsstyrelserna i rådets arbete poängterat vikten av att få en samlad och tydlig stat gentemot 
kommunerna och att det är viktigt att Agenda 2030 och då särskilt mål 11 står i fokus för rådets 
arbete. Synpunkterna knyter an till länsstyrelsernas samordnande regionala roll. 

Resultatbedömning 
Flertalet insatser från länsstyrelserna görs på övergripande nationell nivå. Insatserna på 
regional nivå har därför tonats ned något. Frågorna behöver därför ytterligare levandegöras 
inom den enskilda länsstyrelsen. Ambitionen är att successivt vidareutveckla frågan i det 
fortsatta arbetet. Sammantaget blir bedömningen gott.  

Resultatbedömning: ☐Otillfredsställande ☐Utvecklingsbehov ☒Gott ☐Utmärkt 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

116 
 

Året i siffror 
Avsnittet är framtaget i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 2.2 i länsstyrelsernas 
regleringsbrev 2019. Uppdraget ersätter tidigare regeringsbeslut S2012/4487/SFÖ. 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 
VÄS- 
KOD Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2019 2018 2017 

20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 
9 806 9 019 9 694 

201 Allmänna val 1 073 2 782 267 
25 Trafikföreskrifter m.m. 732 505 495 
28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 11 741 9 296 7 965 
30 Regional tillväxt 4 963 4 555 4 107 
34 Infrastrukturplanering 873 905 712 
40 Hållbar samhällsplanering och boende 5 709 5 766 5 215 

41 Stöd till boende 3 274 1 707 1 035 
42 Energi och klimat 5 877 4 243 2 988 
43 Kulturmiljö 10 935 10 663 8 772 
45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 12 874 13 655 8 747 
50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 11 480 12 098 11 663 

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

41 074 46 245 38 371 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 463 2 256 2 042 
53 Vattenverksamhet 13 178 9 814 7 423 

54 Mineral-och torvfyndigheter 50 121 2 
55 Miljöfarlig verksamhet 10 677 11 190 8 747 
56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 274 217 340 
57 Förorenade områden, efterbehandling 6 270 5 854 5 560 
58 Restaurering 2 007 1 513 1 375 
60 Lantbruk och landsbygd 26 950 26 169 23 452 

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

   

62 Fiske 1 251 1 494 873 

70 Folkhälsa 3 593 3 863 4 278 
80 Jämställdhet  16 688 12 910 12 180 
81 Nationella minoriteter 61 89 140 
82 Mänskliga rättigheter 2 180 1 643 1 140 
85 Integration 4 464 4 292 4 441 
  SUMMA PRODUKTION 210 518 202 864 172 024 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 083 14 027 16 003 

11 Administration och intern service 54 889 50 860 46 316 

  SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

280 491 267 751 234 343 

99 Resurssamverkan 2) 1 817 1 189 523 

  TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 

282 308 268 940 234 866 
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1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21) fr o m 2018.  
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta Länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod (och 
tresiffernivå avseende VÄS 201 Allmänna val). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2017–2019 Tkr 

201 Allmänna val 
Verksamhetskostnaden inom området varierar mellan åren. Både 2018 och 2019 var valår, men 
valet 2019 var mindre omfattande än 2018, vilket medför en lägre verksamhetskostnad. 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 
Övertagandet av polisens arbetsuppgifter med omhändertagande av djur från halvårsskiftet 
2018 har inneburit ökade verksamhetskostnader. 

41 Stöd till boende  
Personal- och konsultkostnader har bland annat ökat till följd av förstärkning av för att 
balansera den höga och ökande ärendeingången. 

42 Energi och klimat  
Den ökade verksamhetskostnaden beror på ett ökat antal projekt under året. 

51 Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade områden 
Budgetbeslutet i december 2018 innebar en neddragning av verksamheten. 
Vårändringsbudgeten tillförde senare resurser som förbättrade förutsättningarna för 
verksamheten. Totalt har det ändå bidragit till att verksamhetens kostnad för helåret är lägre än 
tidigare år. 

53 Vattenverksamhet  
Ökningen med nära 35 procent beror på att tillsyn och prövning av vattenverksamhet har ökat, 
både ärendemässigt och resursmässigt, framförallt kopplat till arbetet med nationella planen för 
miljöanpassning av vattenkraften och Ostlänken. Länsstyrelsen har även fått flera nya projekt 
inom arbetet med vattenförvaltning. 

80 Jämställdhet  
Verksamhetskostnader har fortsatt öka med anledning av utökade resurser på området mäns 
våld mot kvinnor, och hedersrelaterat våld och förtryck. 

11 Administration och intern service 
Ökningen inom administration och intern service består bland annat av inrättande av 
centraldiariefunktion vid myndigheten.  
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2019 
VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 
(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 
(%) 

OH-
kostnad 
(tkr) 

OH-
kostnad 
(%) 

Kostnad 
inkl. OH 
(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 
(%) 

20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 
9 806 3,50  4 001 5,75  13 807 4,93  

201 Allmänna val 1 073 0,38  482 0,69  1 556 0,56  

25 Trafikföreskrifter m.m. 732 0,26  324 0,47  1 056 0,38  

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

11 741 4,19  4 617 6,64  16 358 5,84  

30 Regional tillväxt 4 963 1,77  1 531 2,20  6 494 2,32  
34 Infrastrukturplanering 873 0,31  371 0,53  1 243 0,44  

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 

5 709 2,04  2 515 3,62  8 224 2,94  

41 Stöd till boende 3 274 1,17  1 209 1,74  4 484 1,60  
42 Energi och klimat 5 877 2,10  2 321 3,34  8 198 2,93  
43 Kulturmiljö 10 935 3,90  2 643 3,80  13 578 4,85  

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar 

12 874 4,59  4 327 6,22  17 201 6,14  

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

11 480 4,09  4 105 5,90  15 585 5,56  

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

41 074 14,64  8 360 12,02  49 435 17,65  

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

2 463 0,88  1 096 1,58  3 559 1,27  

53 Vattenverksamhet 13 178 4,70  4 167 5,99  17 345 6,19  
54 Mineral- och torvfyndigheter 50 0,02  22 0,03  72 0,03  
55 Miljöfarlig verksamhet 10 677 3,81  4 744 6,82  15 421 5,51  

56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 274 0,10  124 0,18  398 0,14  

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 

6 270 2,24  2 649 3,81  8 920 3,19  

58 Restaurering 2 007 0,72  395 0,57  2 402 0,86  
60 Lantbruk och landsbygd 26 950 9,61  10 348 14,88  37 298 13,32  

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

      

62 Fiske 1 251 0,45  254 0,36  1 505 0,54  

70 Folkhälsa 3 593 1,28  1 281 1,84  4 874 1,74  
80 Jämställdhet 16 688 5,95  4 963 7,14  21 651 7,73  
81 Nationella minoriteter 61 0,02  27 0,04  88 0,03  
82 Mänskliga rättigheter 2 180 0,78  775 1,11  2 956 1,06  
85 Integration 4 464 1,59  1 890 2,72  6 354 2,27  
  SUMMA PRODUKTION 210 518 75,05  69 542 100,00  280 060 100,00  
10 Myndighetsövergripande verksamhet 15 083 5,38      
11 Administration och intern service 54 889 19,57      

  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

280 491 100,00    280 060 100,00  

99 Resurssamverkan2) 1 817  431  2 248  
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  Totalsumma verksamhetens 
kostnader enl resultaträkningen3) 

282 308    282 308  

  Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4) 

      

  Nivå 1 (113-115) 41 982 27,26%     
  Nivå 2 (110-112, (116-119) 12 907 8,38%     

  Nivå 3 (100-109) 15 083 9,80%     

  Personalkostnad produktion (kkl 4, 
verksamhetskod 2-8) 

153 990      

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21). 
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna Länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 
4) Summan på nivå 1-3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration 
och intern service. Den procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2-8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2019 
Kostnader för administration och intern service (nivå 1 och 2) har ökat jämfört med föregående 
år. Sammantaget ger detta en något högre overhead på 45,44 % (2018: 44 %, 2017: 50,11%). 

80 Jämställdhet  
Avvikelser i procent mellan denna tabell och tabell 6.1 Jämställdhet beror på avrundningar. 
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Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019 
VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

2019 
totalt 

2019 
varav 

kvinnor 
2019 

varav män 
2018 
totalt 

2017 
totalt 

20-21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 
12,9 10,8 2,1 12,3 13,6 

2011) Allmänna val 2,1 1,4 0,7 2,1 0,4 

25 Trafikföreskrifter m.m. 1,3 1,1 0,2 0,9 0,9 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

14,0 13,4 0,6 12,0 11,6 

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

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar 

11,0 5,7 5,3 10,8 8,6 

50 Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

12,1 8,7 3,4 13,7 11,9 

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

28,9 14,1 14,8 31,5 29,2 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

4,0 2,5 1,5 3,7 3,4 

53 Vattenverksamhet 14,3 9,8 4,5 11,2 9,5 
54 Mineral- och torvfyndigheter 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 
55 Miljöfarlig verksamhet 14,7 11,2 3,5 16,4 13,0 
56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,5 0,5 0,0 0,4 0,6 
57 Förorenade områden, efterbehandling 8,9 6,6 2,3 8,2 7,3 

58 Restaurering 0,9 0,1 0,8 1,1 0,3 
60 Lantbruk och landsbygd 35,2 26,0 9,3 34,1 32,0 

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

     

62 Fiske 0,8 0,1 0,6 1,1 0,9 

70 Folkhälsa 3,5 3,4 0,1 3,8 3,5 
80 Jämställdhet 14,2 11,4 2,8 11,9 8,5 
81 Nationella minoriteter 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 
82 Mänskliga rättigheter 1,9 1,9 0,0 1,8 1,4 
85 Integration  5,5 4,5 1,0 5,2 5,0 

  SUMMA PRODUKTION 217,5 150,8 66,5 211,0 186,3 
10 Myndighetsövergripande verksamhet 13,4 9,0 4,4 12,8 13,1 
11 Administration och intern service 22,7 17,2 5,5 17,5 18,1 

  SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

253,5 177,0 76,5 241,4 217,5 

99 Resurssamverkan 2) 1,6 1,4 0,1 1,4 0,8 

  TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 

255,1 178,4 76,6 242,8 218,4 



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

121 
 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21) fr o m år 2018. 
2) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna Länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2017–2019  
Länsstyrelsen har under 2019 ökat med totalt 12,3 årsarbetskrafter.  

Tabell D – Representation 
Kostnader för representation 2019 

totalt (tkr) 
2019 

per åa (kr) 
2018 

totalt (tkr) 
2018 

per åa (kr) 
2017 

totalt (tkr) 
2017 

per åa (kr) 
Intern representation   395 1 547 420 1 728 121 556 

Extern representation  768 3 010 1 042 4 293 812 3 720 
Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Representation  
Med ökat antal anställda har kostnaden för interna representationen ökat sedan 2017. Den 
högre kostnaden för extern representation 2018 består i första hand av avtackning landshövding 
(301 tkr). Den externa representationen är ett forum för internationella, nationella och regionala 
kontakter, vilket bildar en viktig arena i länet för att främja nationella måls genomslag, 
samverkan, länets och näringslivets utveckling. Nivån på representationen utifrån detta bedöms 
fortsatt vara rimlig med hänsyn till myndighetens storlek.  

Tabell E – Lokaler 
Lokalkostnader1) 2019 2018 2017 
Residens       
Lokalkostnader (tkr)2) 2 228 2 145 1 986 

Lokalyta (m2) 1 493 1 493 1 493 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 492 1 437 1 330 

Lokaler 3)    
Lokalkostnader (tkr) 13 288 13 347 13 179 
Lokalyta (m2) 8 272 8 272 8 272 
Lokalkostnad per m2 (kr) 1 606 1 614 1 593 
Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 52 55 60 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 32 34 38 

Kontorslokaler 4)    
Kontorslokalyta (m2)  8 272 8 272 8 272 
Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 32 34 38 
SUMMA LOKALKOSTNADER 15 516 15 492 15 165 

1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de 
lokalkostnader som redovisas i resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition. 
2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen. 
3) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader 
redovisas under VÄS 113 Lokaler. 
4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
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Kommentar till Tabell E – Lokaler  
Lokalytan är densamma som tidigare år. Lokalkostnaderna har ökat något. Antalet anställda har 
ökat med sammanlagt 12,3 årsarbetskrafter, vilket får till följd att lokalyta per årsarbetskraft och 
lokalkostnad per årsarbetskraft har sjunkit jämfört med tidigare år.  

Planerade större lokalförändringar  
Länsstyrelsen Östergötlands kontorslokaler i Linköping är placerade på Östgötagatan 3 i en 
fastighet som myndigheten har varit placerad i sedan den byggdes (1970-talet). Länsstyrelsen 
bedriver en verksamhet som ofta är utsatt för förändringar, vilket ställer höga krav på 
anpassning av lokalerna. Nuvarande lokaler är byggda och utformade på så sätt att de ger ett 
begränsat handlingsutrymme för större anpassningar vad gäller planlösning, förtätning och 
utökning av arbetsplatser, möblering, nya arbetssätt och omflyttningar. Dessutom är 
fastighetens klimatanläggning i dagsläget inte anpassad för den förtätning Länsstyrelsen gjort. 
Detta sätter myndigheten i en sårbar situation ifall myndigheten till exempel skulle få ändrade 
uppdrag från regeringen. Länsstyrelsen har därför startat upp ett lokalprogram under 2019 med 
ambition att tillsammans med medarbetarna skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Då 
lokalplaneringen är en viktig del för hela verksamheten är det av största vikt att avdelningarna 
är delaktiga i utformandet av våra framtida lokaler.  
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Tabell F – Redovisning av ärenden 2019 
(samtliga ärenden oavsett databas) 

 
Sakområde och del av 
sakområde 

 
Ingående 
balans 

 
Antal 
inkomna 
ärenden 
(exkl. 
upprättade 
ärenden) 

 
Antal 
upprättade 
ärenden  

 
Antal 
beslutade 
ärenden 

 
Utgående 
balans 
(F=B+C+D-
E) 

 
Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 
två år 

Myndighetsövergripande, 
administration och Intern service 
(10-11) 

19 124 366 456 53 2 

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 720 5 215 1 248 6 437 746 82 
Allmänna val (201) 4 119 5 126 2 0 
Trafikföreskrifter m.m. (25) 56 214 2 214 58 3 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 206 1 790 607 2 416 187 1 

Regional tillväxt (30) 10 19 13 13 29 4 

Infrastrukturplanering (34) 11 31 6 20 28 2 
Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 158 590 5 574 179 3 

Stöd till boende (41) 1 103 1 438 5 1 290 1 256 1 
Energi och klimat (42) 154 90 9 97 156 14 
Kulturmiljö (43) 634 1 183 58 1 385 490 47 
Skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar (45) 107 179 110 276 120 3 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  273 311 50 388 246 23 

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

225 263 437 713 212 26 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 204 771 58 868 165 5 

Vattenverksamhet (53) 200 304 56 399 161 43 
Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 3 0 3 0 0 
Miljöfarlig verksamhet (55) 352 523 81 615 341 35 
Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 33 206 1 214 26 6 
Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 106 59 25 81 109 25 

Restaurering (58) 7 6 6 12 7 0 

Lantbruk och landsbygd (60) 13 576 13 023 37 18 083 8 553 4 386 
Rennäring m.m. (61)       
Fiske (62) 27 176 22 204 21 0 
Folkhälsa (70) 19 13 28 25 35 2 
Jämställdhet (80) 10 74 33 86 31 0 
Nationella minoriteter (81) 0 1 0 1 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 4 10 5 11 8 1 
Integration (85) 64 35 1 43 57 6 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR 
SAMTLIGA ÄRENDESLAG 

18 282 26 770 3 274 35 050 13 276 4 720 
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varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 52 77 0 58 71 7 

1) Under 2019 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om 
utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om 
åtaganden och övriga stödformer ingår ej. Systemens begränsade möjlighet att hämta ut statisk och utvecklingen av 
systemen visar sig i utgående balans redovisad i årsredovisningen för 2018 och ingående balans för 2019 som skiljer 
sig med cirka 3 200 ärenden. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2019 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från Länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2019  

20 och 21 Övrig förvaltning exklusive 201* Allmänna val 
Under 2019 ökade antalet inkomna eller upprättade ärenden markant jämfört med de tidigare 
två åren. Ökningen, som uppgår till nästan 20 procent, skedde främst i ärenden om begravning, 
stiftelser, bevakningsföretag och viltförvaltning. Trots ökningen översteg antalet beslutade 
ärenden antalet inkomna eller upprättade. Antalet ärenden äldre än två år ökade något jämfört 
med 2018 och har dubblerats sedan 2017. De äldre ärendena består främst av 
lönegarantiärenden, men även till viss del av stiftelseärenden. 

201 Allmänna val 
Antalet beslutade ärenden om efterträdarval har överstigit antalet inkomna eller upprättade. 
Antal beslutade ärenden äldre än två år saknas. 

25 Trafikföreskrifter 
Antalet inkomna och upprättade ärenden har ökat jämfört med tidigare år. Trots detta har 
balanserna av öppna ärenden på området inte ökat. Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 
uppgår till ett fåtal. 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 
Antalet anmälningsärenden inom djurskyddskontrollen har ökat 2019 och dessutom har 
övertagandet av polisens arbetsuppgifter med djur från halvårsskiftet 2018 inneburit fler 
ärenden för verksamhetsområdet 2019. 

40 och 41 Hållbar samhällsplanering och boende samt stöd till boende 
Mellan åren 2018 och 2019 ökade antalet beslutade ärenden med cirka 40 procent. Av dessa 
ökade antalet beslut inom energi- och bostadsstöd med 100 procent. Anledningen är 
riksdagsbeslut under 2019 om ökad medelstilldelning genom bidragsgivning till 
solcellsansökningar som inkom året innan. Trots ökningen av antal beslut ökar balansen av icke 
avgjorda ärenden då antalet inkomna ärenden överstiger antalet beslutade. 

42 Energi och klimat 
Ärendeinströmningen har minskat, vilket till största delen beror på att Klimatklivet inte var 
möjligt att söka under första halvan av året. Äldre ärenden än två år har ökat och det beror 
främst på att ärenden inom Klimatklivet har en lång genomförandetid. 
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43 Kulturmiljö 
Antalet ärenden äldre än två år har ökat med 47 procent sedan 2018 och 250 procent sedan 
2017. Det kopplas till ett aktivt beslut att prioritera kulturmiljövårdsbidrag, ansökan om ändring 
av kyrkoanläggning och ansökan om ändring av byggnadsminnen, båda sistnämnda enligt 2 och 
3 kap. kulturmiljölagen. Ärendegruppen väckt fråga om byggnadsminnesförklaring har därmed 
inte kunnat prioriteras vilket påverkat statistiken. 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 
Antal ärenden inom området riskhantering och säkerhet har ökat, vilket påverkar resultatet för 
både inkomna/upprättade och beslutade ärenden.  

5 Miljö och natur 
Länsstyrelsen konstaterar att ärendeinströmningen totalt sett har minskat inom området. 
Samtidigt har myndigheten beslutat många fler ärenden än tidigare år. Satsningen på att avsluta 
äldre ärenden har gett resultat och Länsstyrelsen ser en god trend gällande dessa ärenden. 

62 Fiske 
Andelen ärenden har minskat något under 2018–2019 jämfört med 2017 men går man längre 
tillbaka går det inte att se någon trend. 

80 Jämställdhet 
Antalet ökade ärenden beror delvis på utlysning av projektmedel inom Länsstyrelsen 
Östergötlands nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

85 Integration 
Antalet ärenden är något lägre och beror främst på ett något lägre antal ansökningar av 
projektmedel. 
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Tabell G – Handläggningstider 

VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2017-
2019 

Utfall 
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Utfall (%) 
2017 

Medel- 
antal 
dagar 
2019 

Medel- 
antal 
dagar 
2018 

Medel- 
antal 
dagar 
2017 

202 Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 45 92 95 96 21 17 16 

204 Begravningsfrågor1) 45 92 91 93 17 21 17 

212 Auktorisation av 
bevakningsföretag1) 180 -9 - - -9 - - 

282 Ansökan om tillstånd enligt 16§ 
Djurskyddslagen2) 90 98 100 98 17 9 19 

282 Ansökan om förprövning djurstall2) 56 100 100 96 17 23 24 
282 Anmälningsärenden djurskydd 90 95 93 91 25 29 33 

403 Överklagade av lov, 
förhandsbesked3) 150 67 71 94 139 142 110 

403 Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej fritidsbostäder3) 120 69 60 100 121 119 75 

403 Överklagande av kommuns beslut 
enligt plan- och bygglagen 180 18 21 - 504 576 263 

505 Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 180 12 8 19 401 515 423 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 42 69 66 21 56 62 88 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens4) 21 97 98 92 10 13 14 

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

180 67 60 63 179 191 174 

555 Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 75 53 59 71 228 131 60 

562 Prövning av avfall och 
producentansvar 40 76 75 91 31 40 24 

566 Tillsyn av avfall och 
producentansvar 30 94 96 98 10 12 7 

602 Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 7)         

  Företagsstöd 180 32 4 2 421 707 488 
  Projektstöd 180 46 13 33 488 670 386 
  Miljöinvesteringar 180 85 87 59 72 107 137 

622 Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden6, 7)         

  Företagsstöd 180 - - - - - - 
  Projektstöd 180 - - - - - - 

602 
Ansökan om utbetalning av stöd 
till landsbygdsutvecklings-
åtgärder7, 8) 

        

  Företagsstöd 120 97 98 60 49 46 105 
  Projektstöd 120 74 77 77 98 107 98 
  Miljöinvesteringar 120 97 100 100 34 42 74 
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622 Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden7, 8)         

  Företagsstöd10) 120 - - - - - - 
  Projektstöd10) 120 - - - - - - 

623 Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 30 74 91 95 25 15 10 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 40 97 54 96 11 43 16 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Målet är satt från komplett ansökan. 
3) Uppdrag 3.39 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2019.  
4) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
5) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
6) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen har 
fattat beslut om stöd. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 
90 procent av ansökningarna om stöd ska vara beslutade inom 6 månader. 
7) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från Jordbruksverkets 
uppföljningsverktyg BLIS. 
8) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till 
beslut. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90 procent av 
ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade inom 4 månader.  
9) Eftersom antalet beslut understiger 10 redovisas inte måluppfyllelsen i tabellen. Antal beslut under 2019 var 3, 
samtliga handlades inom målsatt tid. 
10) Färre än 10 ansökningar varför inga uppgifter om hanteringstider anges 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

Kommentar till Tabell G – Handläggningstider 

602 Stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 
Ökning av andel ansökningar om stöd som beslutas inom mål tack vare minskad ärendebalans 
men fortsatt låga tal. Medelantal dagar minskar också till följd av minskade ärendebalanser. 

För ansökan om utbetalning når betydligt större andel ärenden målsättningen och följer i stort 
2018 års resultat. Medelantal dagar per ärende ligger på en ganska konstant nivå och 
utbetalningstakten 2018 och 2019 har varit god. 

525 Samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken 
Antalet samrådsärenden ökar stadigt och är den vanligaste ärendetypen. Den faktiska 
måluppfyllnaden av 42-dagarsmålet är väsentligt högre och torde bero på att vissa ärenden inte 
börjar räkna tid förrän ärendet är komplett.  
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Tabell H – Styckkostnader* 
 

VÄS 
Styck-
kostnad 
20191) 

Styck-
kostnad 
20181) 

Styck-
kostnad 
20171) 

Kostnad 
inkl. OH 
20191) 

Kostnad 
inkl. OH 
20181) 

Kostnad 
inkl. OH 
20171) 

Antal 
ärenden 
20192) 

Antal 
ärenden 
20182) 

Antal 
ärenden 
20172) 

 206 Stiftelser 1,1 1,1 1,1 2 410 2 153 2 051 2 289 1 967 1 897 
 212 Bevakningsföretag 0,3 0,3 0,4 907 665 845 2 822 2 174 1 994 
 282 Djurskydd 5,8 5,0 4,6 10 235 7 706 6 830 1 778 1 534 1 481 

*) Urvalet av styckkostnader i tabellen baserar sig på ärendeslag som finns i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem 
Platina och innehåller ärendeslag med fler ärenden än10 procent av antalet beslutade ärenden i Platina, vilket 2019 
uppgår till 1 582 stycken. 
1) Uttryckt i tkr. 
2) Avser antalet beslutade ärenden. 

Kommentar till Tabell H – Styckkostnader 2017–2019 för ärendeslag med stort 
antal ärenden år 2019 
Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska antal och 
styckkostnad redovisas för ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden. Länsstyrelsen 
hanterar många olika ärendeslag varav de flesta inte uppgår till ett stort antal enligt 
Länsstyrelsens bedömning. 

Det ärendeslag med flest antal ärenden är Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (VÄS 
601) och de flesta av dessa ärenden hanteras i Jordbruksverkets system. Jordbruksverket har i 
uppdrag att årligen ta fram myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd och 
därigenom redovisas alla Länsstyrelsers kostnader på ett enhetligt sätt. Med anledning därav 
redovisas inga styckkostnader för detta ärendeslag. 

Det finns undergrupperingar av ärendeslag inom en VÄS-kod på 3-ställig nivå. Undergrupperna 
gör att begreppet ärendeslag på 3-ställig nivå kan göra att gruppen kan omfatta ärenden med 
stora skillnader i handläggningstid och kostnad. Som exempel finns inom VÄS 212 både 
auktorisation av bevakningsföretag (VÄS 2121) och godkännande av personal i 
bevakningsföretag (VÄS 2122). Auktorisationsärenden har en genomsnittlig kostnad på 3 130 
kr, medan personalärenden har en genomsnittlig kostnad på 450 kr. 
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Övriga återrapporteringskrav 
Avsnittet innehåller övriga återrapporteringskrav enligt förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.  

Avgiftsbelagd verksamhet, enligt 3 kap. 2 § 
Belopp angivna i tkr 

Verksamhet 2017 2018 2019 2019 
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Offentligrättslig verksamhet 

Djur och lantbruk (avgift för 
extra kontroller m.m.) 

0  467  -467  0  400  703  400  -703  0 0  0  

Registreringsavgift  
för jaktområden 

0  338  -338  0  100  450  100  -450  0 0  0  

Delgivning 0  23  -23  0  15  21  15  -21  0 0  0  

Övrig offentligrättslig 
verksamhet 

0  367  -367  0  15  381  15  -323  0 58  0  

Uppdragsverksamhet 

Resurssamordning -259  1 026  -508  259  250  1 522  250  1 522  0 0  0  

Övrig uppdragsverksamhet 0  0  0  0  0 0  0 0  0 0  0  

Summa totalt -259  2 221  -1 703  259  780  3 077  780  26  0  58  0  

- fördelat på 

Summa offentligrättsligt 0  1 195  -1 195  0  530  1 555  530  -1 497  0  58  0  

Summa uppdragsverksamhet -259  1 026  -508  259  250  1 522  250  1 522  0  0  0  

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
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 och bilaga 3 till länsstyrelsernas regleringsbrev.  

Länsstyrelsen har under 2019 påbörjat ett arbete för att även särredovisa kostnaderna för 
verksamheten. Arbetet med detta kommer att fortsätta under år 2020. Länsstyrelsen redovisar 
ett positivt resultat för övrig offentligrättslig verksamhet. 
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Kompetensförsörjning, enligt 3 kap. 3 § 
3 § Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen ska 
det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till 
fullgörandet av dessa uppgifter. 

Länsstyrelsens personalomsättning redovisas nedan: 

År Avgångna  
tillsvidare % 

Nyanställda  
tillsvidare % 

2019 9,5 15,4 

2018 8,5 19,3 

2017 8,3 12,5 

Kommentar till tabellen personalomsättning 
Personalomsättningen i form av avgångna tillsvidare har ökat något jämfört med 2018 och 2017 
medan nyanställda tillsvidare har minskat jämfört med föregående år. Genom åren har 
Länsstyrelsen fler nyanställda än avgångar vilket bland annat visar på att Länsstyrelsens 
verksamhet har expanderats de senaste tre åren. Tabellen är manuellt framtagen.  

Åtgärder 
Länsstyrelsen arbetar med ARUBA-modellen för kompetensförsörjning och metoden Rätt 
kompetens för kompetensanalys. Myndigheten har under året genomfört en kompetensanalys 
av alla Länsstyrelsens verksamheter. Den har klargjort vilka kompetenser som anses vara av 
avgörande betydelse för att Länsstyrelsen ska lyckas med sitt uppdrag. Individuella 
utvecklingsplaner har utformats för våra medarbetare. 

För att klara kompetensförsörjningen på sikt arbetar Länsstyrelsen med utveckling av befintlig 
kompetens, nyrekryteringar och ibland viss avveckling av kompetens. Många utbildningar och 
utvecklingsinsatser har bedrivits under året där några av de mest omfattande har varit 
introduktionsutbildningar för nyanställda, förvaltningsutbildning, projektledarutbildning, 
medieutbildning och länsstyrelsernas nationella chefsutbildning. Chefer har under året fått 
utbildning i kompetensbaserad rekrytering, lönerevisionsprocessen, i att göra 
kompetensanalyser, grundutbildning i arbetsmiljö samt Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(inklusive rehabilitering). För samtlig personal har myndigheten haft en föreläsning kring 
förändring. Länsstyrelsen har även haft utbildning i hjärt- och lungräddning och många av 
medarbetare deltog i MR-dagarna som Länsstyrelsen var med och arrangerade.  

Resultat av de insatser som gjorts räknar Länsstyrelsen med kommer på sikt, och myndigheten 
fortsätter arbeta kontinuerligt för att ha rätt kompetens för framtida arbete. När det gäller 
insatser för att vid rekrytering nå fler sökande med annan etnisk bakgrund än svensk når 
myndigheten inte uppsatta mål. Fortfarande söker få nya svenskar våra lediga anställningar och 
de som söker har sällan den kompetens som efterfrågas.  

Sammanfattningsvis konstateras att kompetensen vid Länsstyrelsen Östergötland är mycket hög 
och väl anpassad till verksamhetens mål, krav och förutsättningar. 
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Sjukfrånvaro, enligt 7 kap. 3 § 
Kön Ålder 2019 2018 

Antal 
anställda* 

Total 
sjukfrånvaro 
i förhållande 

till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
förhållande 

till total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
för-hållande 
till total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 - - - - - - 

30-49 41,5 0,9 - 39,2 1,4 40,8 

 50≥ 34,3 1,7 - 34,7 1,4 45 

Alla 81,4 1,4 - 79,4 1,5 38,6 

Kvinnor  ≤29 20,0 4,9 72,3 23,6 3,6 62,8 

30–49 132,1 6,5 72,4 120,0 6,4 67,1 

50≥ 51,9 2,0 30,2 47,8 2,0 - 

Alla 203,9 5,1 68,8 191,4 4,9 61,2 

Samtliga  ≤29 25,6 4,3 67,6 29 3,5 56,6 

30–49 173,5 5,1 70,5 159,3 5,2 65,7 

50≥ 86,2 1,9 19,4 82,5 1,7 17,5 

Summa 285,3 4,1 64,1 270,8 3,9 58,9 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
*) Antal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 
procent. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har ökat sedan 2018, från 3,9 
procent till 4,1 procent, det vill säga en ökning om 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har 
minskat marginellt bland män medan den bland kvinnor har ökat med 0,2 procentenheter. 
Totalt har sjukfrånvaron ökat mest i åldersgruppen 29 år och yngre. 

Om bara sjukfrånvaro mer än 60 dagar analyseras går det att se att den har ökat mer än totala 
sjukfrånvaron, 5,2 procentenheter. Det vill säga fler av de sjuka är långtidssjuka 2019 jämfört 
med 2018. 

I tabellen redovisas inga resultat för män under 29 år då dessa understiger antalet tio. 
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Resultaträkning 
Verksamhetens intäkter  2019  2018 Not  
 Intäkter av anslag 152 019 137 999 1 
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 13 948 17 918 2 
 Intäkter av bidrag 116 385 113 260 3 
 Finansiella intäkter 13 23 4 
  Summa 282 365 269 200   
 

 
   

Verksamhetens kostnader       
 Kostnader för personal -181 611 -167 973 5 
 Kostnader för lokaler -15 061 -15 700 6 
 Övriga driftskostnader -83 029 -82 662 7 
 Finansiella kostnader -204 -378 8 
 Avskrivningar och nedskrivningar -2 402 -2 228 9 
  Summa -282 308 -268 940   
 

 
   

Verksamhetsutfall 58 259   
 

 
   

 
 

   
Uppbördsverksamhet       
 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 13 752 13 453 10 
 Skatteintäkter m.m. 0 66 10 
 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 752 -13 519 11 
  Saldo 0 0   
 

 
   

Transfereringar       
 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 16 713 3 992 12 
 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 301 355 162 649 13 
 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 26 827 11 596 14 
 Finansiella intäkter 19 31 15 

 
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål 454 372 16 

 Lämnade bidrag -330 849 -172 700 17 
  Saldo 14 520 5 940   
 

 
   

Årets kapitalförändring 14 577 6 199 18 
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       
Summa 0 0 19 
 

 
   

Materiella anläggningstillgångar       
 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 369 1 183   
 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 920 4 558   

Summa 5 289 5 742 20 
 

 
   

Utlåning       
 Utlåning 1 035 1 631   
Summa 1 035 1 631 21 
 

 
   

Varulager m.m.       
Summa 0 0   
  

   
Kortfristiga fordringar       
 Kundfordringar 1 312 1 959 22 
 Fordringar hos andra myndigheter 27 019 15 526 23 
 Övriga kortfristiga fordringar 53 198 38 908 24 
Summa 81 529 56 393   
  

   
Periodavgränsningsposter       
 Förutbetalda kostnader 4 397 3 555   
 Upplupna bidragsintäkter 36 100 20 103   
 Övriga upplupna intäkter 1 215 1 327   
Summa 41 711 24 984 25 
 

 
   

Avräkning med statsverket       
 Avräkning med statsverket 118 956 23 914   
Summa 118 956 23 914 26 
 

 
   

Kassa och bank       
 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 220 96 991 27 
 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 8 452 4 700 28 
 Kassa och bank 2 690 2 078 29 
Summa 14 361 103 769   
 

 
    

Summa tillgångar 262 881 216 433  
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KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Myndighetskapital       
 Statskapital 2 463 4 255   
 Balanserad kapitalförändring 34 687 27 495   
 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 577 6 199   
Summa 51 726 37 949 30 
 

 
   

Fonder       
 Fonder 4 341 4 795   
Summa 4 341 4 795 16 
  

   
Avsättningar       
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 153 31 
 Övriga avsättningar 345 215 32 
Summa 349 368   
 

 
   

Skulder m.m.       
 Lån i Riksgäldskontoret 5 289 5 287 33 
 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 14 515 12 021 34 
 Leverantörsskulder 11 072 16 023 35 
 Övriga kortfristiga skulder 8 047 5 535 36 
 Depositioner 8 189 4 700 37 
Summa 47 111 43 567   
 

 
   

Periodavgränsningsposter       
 Upplupna kostnader 16 263 15 481   
 Oförbrukade bidrag 143 091 114 273   
Summa 159 354 129 754 38 
 

 
    

Summa kapital och skulder 262 881 216 433  
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Anslagsredovisning 
Redovisning mot anslag      
Belopp i tkr        
Anslag 
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NOT 
           
Utgiftsområde 01          
Rikets styrelse          
01 05 001 004 
Länsstyrelserna m.m. 
Östergötlands län 8 640 137 290 0 -4 612 141 318 -140 611 707 39 

           
Utgiftsområde 13          
Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering          
13 03 001 001 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder E-län 2 806 14 000 12 000 -2 806 26 000 -25 997 3 40 
           
Utgiftsområde 19          
Regional tillväxt          
19 01 001 004 Regionala 
tillväxtåtgärder Östergötlands 
län 97 1 148 0 -97 1 148 -1 144 4 41 
           
           
Summa 11 543 152 438 12 000 -7 515 168 466 -167 752 714  

 

Redovisning mot inkomsttitel         

Inkomsttitel         
Beräknat  
belopp Inkomster NOT 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter  800  731  

2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift  11 000  10 273  

2552 Övriga offentliga avgifter  1 600  1 756  

varav      

2552 01 Stiftelser, tillsynsavgift    376  

2552 02 Stiftelser, registerhållningsavgift    504  

2552 03 Avgifter enligt avfallsförordningen    366  

2552 04 Övriga avgifter vid länsstyrelserna    510  

2714 01 Sanktionsavgifter  500  991  

2811 9 Övriga inkomster  120  0  

9455 Lotteriavgifter  50  0  

Summa      14 070  13 752 10 
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Kommentar till Redovisning mot inkomsttitel 
Avvikelser bygger bland annat på Sanktionsavgifter och Övriga inkomster. Sanktionsavgifter 
(2714 01) är mycket svåra att beräkna, då dessa avser beslut fattade av Arbetsmiljöverket. 
Länsstyrelsen fakturerar sedan berörda parter för beslutade avgifter. Övriga inkomster (2811 9) 
är beräknade på bland annat nedsatta medel som tillfallit staten, vilket ej skett under året. 
Tidigare inkomsttitel Lotteriavgifter (9455) har från 2019 upphört efter att uppdrag förflyttats 
till annan myndighet. 

Redovisning av beställningsbemyndiganden 
 

Anslag Tilldelat 
bemyndig-
ande 

Ingående 
åtag-

anden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

NOT 

    2019 2019 2020 2021 2022 2023 
41 

19 01 001 004 
Regionala tillväxtåtgärder 3 000 651 2 999 1 132 1 275 592 0 

Kommentar till Redovisning av beställningsbemyndiganden 
Notera att regeringsbeslutet för aktuella anslaget 2019 gav ett tilldelat bemyndigande på 3 000 
tkr, med utfall 2 999 tkr. Enligt regeringsbeslutet 2020 består beställningsbemyndigande endast 
av 1 500 tkr. För kommande år (2020–2022) innebär det överskridande av tilldelad 
bemyndiganderam som följd av den ändrade ramen, vilket har kommunicerats till 
Näringsdepartementet under januari 2020. Detsamma riskeras även för kommande års tilldelat 
anslag då även denna nivå är förändrad, vilket kommer att påverka möjligheten att införliva 
utställda beslut. 

Sammanställning av utlåningsverksamhet mot anslag 
Redovisning mot anslag Utfall NOT 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder    
Såddlån 819 21 

Kommentar till Redovisning mot anslag - utlåningsverksamhet 
Beloppet avser inbetalningar amortering (800 tkr) och ränta (19tkr) mot anslag under 2019 
(2018: 947 tkr). 

 
Anslagsfinansierad utlåning Låne-  

fodringar  
IB 

Nyutlåning Amortering 
av lån 

Avskrivning 
av lån 

Låne- 
fodringar  
UB 

NOT 

Lånefodringar med villkorad 
återbetalningsskyldighet           

 

19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder            
Såddlån 3 262 0 800 392 2 070 21 

 

Reserveringar för låneförluster  IB Årets 
förändring 

UB Lånefodringar 
efter 
reserveringar 
UB 

NOT 

19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder          
Såddlån Värderegleringar (50%) 1 631 596 1 035 1 035 21 
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Tilläggsupplysningar och noter 

Allmänt  
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i 
resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket i excel. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket 
ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret 
avslutas, är den 5 januari 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 
timmar. Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 procent. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 
I regleringsbrevet har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

- ”Vid redovisningen av de uppgifter som avses i 2 § 1–3 förordningen med 
länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa bestämmelserna 3 kap. 1 § andra stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen 
ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader. 

- Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter 
redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i 
Örebro län.” 

Indikatorer 

Länsstyrelsen har valt att inte ta fram specifika resultatindikatorer för regleringsbrevsuppdrag. 

Orsaken är att det inte anses rimligt att lägga tid och resurser på att identifiera och följa 

indikatorer till uppdrag som kan förändras från år till år, och som därmed kan göra 

indikatorerna irrelevanta.  

Det finns fler 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 
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• att länsstyrelserna i vissa fall kan behöva samordna sig och komma överens om vilka 
indikatorer som bör följas över tid. 

Styckkostnader 
Enligt 3 kap. 1 § FÅB ska styckkostnader för handläggning av ärenden inom ärendeslag som 
omfattar ett stort antal ärenden redovisas. Myndigheten bedömer enligt ESV: s föreskrifter till 
bestämmelsen självständigt vad som avses med ett stort antal ärenden. Länsstyrelsens 
bedömning är att 10 procent av totala antalet beslutade ärenden för aktuellt år i Platina ska 
betraktas som ett stort antal.  

Enligt ESV: s allmänna råd till bestämmelsen i 3 kap. 1 § bör de ärendeslag som redovisas vara 
väsentliga att redovisa samt utgöra verksamhetens prestationer. Styckkostnaderna per 
ärendeslag bör beräknas som totala verksamhetskostnader, inklusive andel av gemensamma 
kostnader men exklusive transfereringar. Länsstyrelsens beräkning av styckkostnader (som 
återfinns i Tabell H) beräknas enligt följande: 

• Totala verksamhetskostnader (S-kod 4-6999) inklusive overhead (konto 9800) men 
exklusive transfereringar för respektive ärendeslag på 3-ställig VÄS-nivå under angiven 
period dividerat med antalet beslutade ärenden inom respektive ärendeslag på 3-ställig 
VÄS-nivå under angiven period.  

 

Länsstyrelsen har följande kommentarer om den valda beräkningsmetoden: 

• Att beslutade ärenden utgör nämnaren i beräkningarna beror på att detta begrepp bäst 
motsvarar begreppet prestation. 

• Det kan finnas undergrupperingar av ärendeslag inom en VÄS-kod på 3-ställig nivå, 
vilket gör att begreppet ärendeslag tolkas extensivt i vissa fall. 

• De kostnader som finns redovisade under respektive VÄS-kod på 3-ställig nivå avser 
inte enbart kostnader för beslutade ärenden, utan även för t ex inkomna (ännu ej 
beslutade ärenden) vilket får styckkostnaden för beslutade ärenden att skenbart bli 
något högre än vad den de facto borde vara.  

• Det finns ingen automatisk systemkoppling mellan vilken VÄS-kod ett ärende redovisas 
under och till vilken VÄS-kod en kostnad hänförs. Detta leder till att fullständig 
korrelation inte nödvändigtvis föreligger. 

• Vad som utgör ett stort antal avgörs enbart utifrån 2019 års ärendemängd. Det innebär 
att ett ärendeslag som tidigare år har uppfyllt kriterierna för vad som bedöms vara ett 
stort antal riskerar att inte beräknas och vice versa. 

• Kostnader på VÄS-gruppernas egna övergripande koder har inte fördelats till respektive 
ärendeslag inom gruppen, eftersom det i många fall registreras ärenden på de 
övergripande koderna. 

• I beräkningarna inkluderas endast uppgifter om ärendeantal som finns att tillgå i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

• Den VÄS-kod på 3-ställig nivå som har flest antal ärenden är VÄS-kod 601 där 
merparten av ärendena hanteras i Jordbruksverkets system. Jordbruksverket redovisar 
kostnader för dessa ärenden i en särskild rapport som Jordbruksverket tar fram. 

• Länsstyrelsen gör bedömningen att den valda beräkningsmetoden trots ovanstående är 
tillräckligt tillförlitlig att dra slutsatser från. 

• I regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna framgår att styck-
kostnaden för handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska 
inte tillämpas på länsstyrelserna för verksamhetsår 2020. 
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Tabell G i tidigare årsredovisningar 
Tidigare årsredovisningar har innehållit statistik om överklagande ärende (tidigare Tabell G). 
Efter analys har det framkommit att kvaliteten på denna data är bristfällig. Därför har 
statistiken exkluderats i årets årsredovisning i väntan på att nya rapporter tas fram i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor till och med brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen 
redovisas som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har 
fastställts till halvt prisbasbelopp (23 350kr).  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Beloppsgräns är fastställd till halvt prisbasbelopp. Skulder till 
personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras 
halvårsvis med värdeförändring till följd av ändrade löner med mera. 

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 ett 
halvt basbelopp.  

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska 
utvecklingen och prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. Under 2019 har översyn av tillämpade 
avskrivningstider gjorts utifrån ESV:s handledning 2016:49 Att redovisa materiella 
anläggningstillgångar. För att på ett bättre sätt avspegla kostnaderna mot den faktiska 
förbrukningen är avskrivningstiden förlängd när det gäller egenutvecklade/köpta IT-system, 
maskiner och andra fordon. Tillämpning sker på nyanskaffningar från den 1 september 2019. 
Korrigering av avskrivningsplan avseende tidigare anskaffade tillgångar bedöms inte som 
meningsfullt. 

 Avskrivningsplan 

Immateriella anläggningstillgångar 3 år 

  

Materiella anläggningstillgångar  

- Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 5 år 

- Maskiner, inventarier m.m.  

Maskiner 4 år 
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IT-teknisk utrustning 3 år 

Leasingavtal 3 år 

Bilar och transportmedel 4 år 

Konst Ingen avskrivning 

Övriga inventarier Ingen avskrivning 

- Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och 
inplacering i anläggningsgrupp 

Lånefordringar 
Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut. 

Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

Lönegarantifordran värderegleras kollektivt med 89 procent, vilket motsvarar det 
erfarenhetsmässiga sambandet mellan utbetalningar och utdelningar under de senaste fem 
åren. Princip för värdereglering är framtagen gemensamt mellan de länsstyrelser som hanterar 
lönegaranti. 

Stora genomslag i den finansiella redovisningen 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Myndigheten har vuxit i antalet medarbetare (12,3 årsarbetskrafter) vilket bidrar till ökad 
personalkostnad. 

För mer verksamhetsbaserad förändring se Tabell A och B. 

Transfereringar 
ASK är ett handläggningssystem som ersatt det tidigare systemet KÄLLA från den 1 januari 
2019. Genom KÄLLA genererades kulturmiljöbidragsutbetalningar hos Riksantikvarieämbetet. 
Under 2019 har bidragsutbetalningarna (cirka 7 000 tkr) istället skett genom Länsstyrelsen. 

Omdisponerat anslagsbelopp (+12 000 tkr) till totalt 26 0000 tkr under 2019 för anslaget 
Särskilda jämställdhetsåtgärder (13 03 001 001) har medfört ökade bidragsutbetalningar inom 
jämställdhet (2019: 13 596 tkr, 2018: 1 659 tkr).  

Ökad omfattning av lönegarantiverksamheten och efterbehandling av förorenade områden 
under 2019 har under året påverkat de medel som erhållits och utbetalats som bidrag. Under 
året har lämnade bidrag för lönegaranti ökat med 70 014 tkr. Efterbehandlingar av förorenade 
områden har, när det gäller lämnade bidragen, ökat med 71 966 tkr jämfört med föregående år.  
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Ersättningar och uppdrag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och 
ledande befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i 
andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 
 

Namn 
Ersättning 
kronor Andra uppdrag 

   
Landshövding     
Graf, Carl Fredrik 1 466 011 Styrelseledamot AB Alexander Graf (bolaget ej aktivt) 
   
Länsråd     
Zetterström, Kristina 525 680 Ordförande Vätternvårdsförbundet 
  Ledamot SMHI:s insynsråd 
  Ledamot Energieffektiviseringsrådet  
Olsson, Sten 357 741 - 
   
Holmlid, Ann 169 000 Styrelseordförande i Kårservice AB 
   
Insynsråd     
Angervåg, Torsten 6 000  - 

   

Bengtsson, Finn 1 500 
Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd vid 
Socialdepartementet och Donationsrådet vid Socialstyrelsen 

   
Borring, Peter 7 500  - 
   

Germundsson, Jan - 

Styrelseordförande för SKILL Scandinavia AB, 
styrelseordförande för Saab Airport AB, ledamot i Combitech 
AB och vice ordförande för Östsvenska Handelskammarens 
Service AB 

   
Kristersson, Margareta 6 000  - 
   

Löfstrand, Johan 4 500 
Ledamot i Boverkets insynsråd och styrelseledamot Tekniska 
Verken AB  

   

Malmberg, Betty 4 500 
Ledamot i Specialskolemyndighetens insynsråd och ledamot i 
Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd  

   
Pålsson, Jan - - 
   
Ståhl, Monica 4 500  Ledamot i Strukturfondpartnerskapet för Östra Mellansverige 

Kommentar till tabellen 
Under året har Länsstyrelsen haft tre personer med befattningen länsråd. Detta efter att 
Kristina Zetterström förordnats som länsråd vid Länsstyrelsen Kronoberg från den 4 juni 2019. 
Tillfälligt förordnat länsråd till dess att nytt ordinarie länsråd rekryterats var Sten Olsson. Ann 
Holmlid började sin tjänst som länsråd från den 1 november 2019.  

Insynsrådets ledamöter Jan Germundsson och Jan Pålsson har deltagit vid möten, men har 
avböjt arvode. 
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Noter till resultaträkningen 
Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018 

  
 

  
  01 05 001 Förvaltningsanslag 138 252  126 319  
  19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 1 066  526  
  13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 12 701  11 154  
  Summa intäkter av anslag 152 019  137 999  

  

 
Skillnaden mellan summan av intäkter av anslag samt medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på justerad 
anslagsavräknad semesterlöneskuld (2019: 180 tkr, 2018: -509 tkr) intjänad till och med 2008 enligt 
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. Amortering av såddlån har skett med 800 tkr (916 
tkr förgående år). 

     
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018 

     
  Offentligrättsliga avgifter 2 356  2 139  

  Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 6 427  9 155  

  Intäkter av andra ersättningar 5 165  6 624  

  Summa 13 948  17 918  

     

  
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består 
av   

  Intäkter uthyrning 844  835  

  Intäkter utbildning/konferenser 578  2 437  

  Intäkter konsultuppdrag 4 643  3 882  

  Intäkter övriga 4 § avgifter 362  2 002  

   6 427  9 155  

  

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 bland annat i anslagsredovisningen, 
älgvårdsfond och externa medel gentemot andra myndigheter. Gruppen intäkter av andra ersättningar har 
utökats utifrån att verksamhet angående omhändertagande av djur övertogs från Polismyndigheten den 1 
juni 2018 och är anslagsfinansierad. Verkställighetskostnader minus ersättning för försålda djur anses 
utgöra sanktionsavgift och redovisas här. År 2018 var intäkter av andra ersättningar högre än normalt på 
grund av ersättning för skogsbrand. Intäkter för utbildning/konferenser har minskat i jämförelse med förra 
året. Detta beror delvis på att verksamhet för Ängs- och betesmarksinventering 2018 bokförts som intäkt av 
utbildning/konferens, under 2019 är detta istället bokfört under konsultuppdrag. Intäkter övriga 4 § avgifter 
är i år lägre än 2018. Skillnaden är främst mot verksamhet säkra kommunikationer och kulturmiljö. 

     
Not 3 Intäkter av bidrag 2019 2018 

     
  Bidrag från statliga myndigheter 91 416  96 296  

  varav   

  Länsstyrelsen i Örebro län 25 728  24 660  

  Naturvårdsverket 23 685  35 562  

  Havs- och vattenmyndigheten 13 052  7 655  

  Statens jordbruksverk 7 586  10 540  

  Riksantikvarieämbetet 6 058  5 405  

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 434  4 565  

  Trafikverket 2 093  705  

  Övriga 8 780  7 204  
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  Bidrag från övriga 24 968  16 964  

  varav bidrag från EU:s fonder 21 386  13 551  

  Summa 116 385  113 260  

  

Bidrag från Naturvårdsverket minskar främst på grund av neddragning inom skötsel av skyddade områden. 
Medel från Havs-och vatten myndigheten ökar vilket bland annat beror på ökade LOVA bidrag. Minskade 
rekvirerade TA-medel påverkar att bidrag mot Jordbruksverket är lägre i år. Utökad verksamhet med 
Ostlänken utgör det ökade bidraget från Trafikverket. Medel från EU:s fonder är större 2019 i jämförelse 
med 2018, bland annat bidrar projektet Coast Benefit till ökningen. Övriga bidrag består främst från 
kommuner och Regioner. 

     
Not 4 Finansiella intäkter 2019 2018 

     
  Räntekonto i Riksgälden 13  23  
  Övriga finansiella intäkter 0  0  
  Summa 13  23  

  Ränteintäkter på lån beror på att räntan varit negativ under året. 
     
Not 5 Kostnader för personal 2019 2018 

     

  
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal 

-121 874  -113 017  

  varav   

  
Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal 
(uppdragstagare) 

-1 901  -2 884  

  Övriga kostnader för personal -59 737  -54 956  

  Summa -181 611  -167 973  

     

  

Ökade lönekostnader utgörs av både ökat antal anställda och lönerevision. Antal årsarbetskrafter har under 
året ökat med 12,3. Under 2018 var lönekostnader för uppdragstagare högre än normalt på grund av 
allmänna valet. Under 2019 anställdes personer som arbetade med EU-valet som timanställda. 

Not 6 Kostnader för lokaler 2019 2018 
     
  Kostnader för lokaler -15 061  -15 700  
     

  

Lokalkostnaderna som redovisas i tabell E i resultatredovisningen överensstämmer inte med denna not. I 
tabell E redovisas kostnader för enbart kontorslokaler och för residenset. I tabell E ingår kostnader för 
bevakning samt avskrivningar för förbättringar på annans fastighet. I Not 6 redovisas samtliga 
lokalkostnader inklusive naturum Tåkern men här bokförs inte kostnader för bevakning och avskrivningar. 
Skillnad i kostnad beror på periodisering över åren. 

     
Not 7 Övriga driftskostnader 2019 2018 

     
  Övriga driftskostnader -83 029  -82 662  

  

Ökade kostnader för bland annat IT, konsulttjänster och annonsering. Utökning av konsulttjänster ha bland 
annat skett inom verksamhetsområdena hedersrelaterat våld och vattenmiljö. 2019 har Länsstyrelsen 
bokförda kundförluster för omhändertagande av djur (334 tkr) i jämförelse med 0 kr 2018. 2019 är det lägre 
kostnader bland annat för reparationer och underhåll. År 2018 utfördes underhåll på byggnader i 
naturreservat. Under 2018 hade vi även exempelvis större kostnader i samband med skogsbrand. 
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Not 8 Finansiella kostnader 2019 2018 
     
  Räntekostnader i Riksgälden -166  -354  

  Övriga finansiella kostnader -38  -24  

  Summa -204  -378  

     
  Kostnaden på räntekontot beror på att räntan varit negativ under åren. 
     
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018      

  Avskrivningar och nedskrivningar -2 402  -2 228  

     
Not  10 

Intäkter av avgifter m.m. som 
inte disponeras 

2018 2017 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
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Avgifter med bestämt 
ekonomiskt mål 0 0 14 070 13 752 -14 070 -13 752 0 0 0 

 
2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 0 0 800 731 -800 -731 0 0 0 

 2537 Miljöskyddsavgift 0 0 11 000 10 273 -11 000 -10 273 0 0 0 

 
2552 Övriga offentligrättsliga 
avgifter 0 0 1 600 1 755 -1 600 -1 755 0 0 0 

 varav               

 
Avgifter enligt avfalls- 
förordningen 0 0 - 366 - -366 - 0 0 

 Stiftelser tillsynsavgift 0 0 - 376 - -376 - 0 0 

 
Stiftelser register- 
hållningsavgift 0 0 - 504 - -504 - 0 0 

 Övriga avgifter 0 0 - 510 - -510 -  0 0 

 2811 9 Övriga inkomster 0 0 120 0 -120 0 0 0 0 

 2714 Sanktionsavgifter 0 0 500 991 -500 -991 0 0 0 

 9455 Lotteriavgifter 0 0 50 0 -50 0 0 0 0 

 
Summa avgifter redovisade 
mot inkomsttitel 0 0 14 070 13 752 -14 070 - 13 752 0 0 0 

 

Uppgifterna speglar intäkter enligt bilaga i Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende länsstyrelserna. På 
de VHT-koder som avgiftsinkomster redovisas förekommer inte enbart kostnader som är hänförbara till 
respektive ärendehantering. De kan även innehålla lönekostnader som avser andra arbetsuppgifter. Ett mer 
långsiktigt arbete krävs för att kunna skapa en rättvisande bild. Diskussioner pågår gemensamt med övriga 
länsstyrelser om arbetet att matcha kostnader mot intäkter. Den redovisningsstruktur som länsstyrelserna 
har idag medger inte absolut matchning. Detta faktum samt då det inte finns ett tydligt samband mellan 
prestationer som utförs och avgifterna för dessa redovisas nollresultat. Länsstyrelsen har under 2019 
påbörjat ett arbete för att ändå se över detta. Under år 2019 ökade sanktionsavgifterna inom området 
arbetsmiljö och avviker från budgeterat värde. Verksamheten med Lotteriavgifter har upphört. 
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2019 2018 
     
  Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -13 752  -13 519  

     

  
Se även not 10. 
   

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2019 2018 
     
  01 05 001 000 Förvaltningsanslag 2 538  2 512  

  19 01 001 000 Regionala tillväxtåtgärder 878  1 440  

  13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 13 296  40  

  Summa 16 713  3 992  
     

  

Anslaget för Särskilda jämställdhetsåtgärder ökade från 14 000 tkr år 2018 till 26 000 tkr år 2019, därav 
ökningen av utbetalda bidrag. Bidragen har betalats ut till övriga organisationer och ideella föreningar, 
statliga myndigheter, kommuner och regioner. Medel till förvaltningsanslag avser bidrag till Östergötlands 
läns landsting (Regionen) för finansiering av deras förvaltningskostnader enligt länsstyrelsernas 
regleringsbrev. 

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

     
  Från myndighet   

  Kammarkollegiet 166 420 102 668 

  Naturvårdsverket 103 735 36 781 

  Havs- och vattenmyndigheten 17 395 15 176 

  Riksantikvarieämbetet 7 292 10 

  Tillväxtverket 3 362 3 212 

  Socialstyrelsen 3 227 3 175 

  Länsstyrelsen i Örebro län 451 1 622 

  Övriga myndigheter -527  5  
  Summa 301 355  162 649  
     

  

Kammarkollegiet avser i första hand lönegarantiverksamheten. Medel från Naturvårdsverket har ökat. 
Dessa har mestadels gått till åtgärder inom efterbehandling av förorenade områden. Medel från Havs-och 
vattenmyndigheten har betalats ut som LOVA-stöd till kommuner, företag och sektorer inom miljömål. 
Medel från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har betalats ut till byggnadsvård, vilket tidigare betalades ut av 
RAÄ. Negativt värde för övriga myndigheter består bland annat av återbetalde medel för mottagande av 
nyanlända.  

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2019 2018 
     
  Lönegaranti konkurser 20 087  3 123  

  Lönegaranti rekonstruktioner 8 153  10 518  

  EU institutioner eller andra organ -1 351  -1 953  

  Övriga  -62  -92  

  Summa 26 827  11 596  

  

Lönegarantin avser utdelning och återbetalning i konkurser och rekonstruktioner, medlen avser i huvudsak 
finansiering av lönegarantibidrag. Under år 2019 har antalet konkurser ökat. Av medel från EU avser -4 
125 tkr projektet Life Coast Benefit där erhållna och utbetalda medel finns bokförd olika under olika år 
vilket skapar negativt värde. Övriga EU projekt som medel erhållits för är Life Bridging the Gap - BTG, 
Interreg SUPER samt CW Pharma. 
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Not 15 Finansiella intäkter 2019 2018 

     
  Finansiella intäkter i transfereringsverksamhet 19  31  

  
 
Avser ränteintäkter för så kallade såddlån. 

     
Not 16 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2019 2018 

     
 

 
Ingående balans 4 795  5 167  

 
 

Årets förändring -454  -372  

 
 

Utgående balans 4 341  4 795  

 
 

   
 

 
Uppdelat på   

 
 

Älgvårdsfonden   
 

 
Ingående balans 3 857  4 233  

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -418  -376  

  Lämnade bidrag -37  0  

  Utgående balans 3 401  3 857  

     
 

 
Bygdemedel   

 
 

Ingående balans 938  934  

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 68  66  

  Lämnade bidrag -66  -62  

  Utgående balans 939  938  

     
Not 17 Lämnade bidrag 2019 2018 

     
  Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -128 450  -55 067  

  Lämnade bidrag till internationella organisationer -17  0  
  Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -202 381  -117 633  

  Summa Lämnade bidrag -330 849  -172 700  

     
  inom verksamhetsområden   
  Lönegaranti -180 345  -110 331  

  Efterbehandling av förorenade områden -95 809  -23 843  

  Miljömål -13 644  -16 513  

  Jämställdhetsfrågor -13 596  -1 659  

  Byggnadsvård -6 424  0  

  Förvaltning och skötsel av skyddade områden -4 922  -2 092  

  Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön -4 513  -270  

  Regional projektverksamhet -4 482  -4 873  

  Frågor inom mänskliga rättigheter -3 227  -3 175  

  Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet -2 538  -2 512  

  Övrigt -1 347  -7 432  

  Summa Lämnade bidrag -330 849  -172 700  

  Varav finansiering genom EU-fonder -1 351  -1 774  

  
Varav finansiering genom EU-fonder härrörs till verksamhetsområdet förvaltning och skötsel av skyddade 
områden (verksamhet inom EU-projekten Life BTG, och Coast Benefit). 
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Not 18 Årets kapitalförändring 2019 2018 
     
  Verksamhetsutfall   
  Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 58  259  

  Semesterlöne- och löneskuld -180  509  

  Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av anslag 
180  -509  

  Summa verksamhetsutfall 58  259  

     
  Uppbörd 0  0  
     
  Transfereringar   
  Lönegaranti konkurser 13 003  -3 422  

  Lönegaranti rekonstruktioner 1 312  9 400  

  Övriga periodiserade kostnader SCR 204  -38  

  Summa Transfereringar 14 316  5 978  

   
  

  Summa årets kapitalförändring 14 577  6 199  

     

  

Antalet konkurser och därmed lönegarantifordringar har under året ökat. Värdereglering av fordran görs 
med 89%. År 2018 avskrevs ett större antal fordringar. Övriga periodiserade kostnader SCR avser 
såddlån. 
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Noter till balansräkningen 
Not 19 Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31      
  Balanserade utgifter för utveckling   
  Bokfört värde 0 0 
     

  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   
  Ingående anskaffningsvärde 214 214 
  Årets försäljning, utrangering -214 0 

  Utgående anskaffningsvärde 0 214      
  Ingående avskrivningar -214 -214 
  Årets försäljning, utrangering 214 0 

  Utgående avskrivningar 0 -214 
  Bokfört värde 0 0 
     
  Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 

  

 
Årets förändring avser utrangering av grundlicenser för bilbokningssystem 41 tkr, samt 173 tkr för 
databackupsystem. 

     
Not 20 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31      

  Förbättringsutgifter på annans fastighet   
  Ingående anskaffningsvärde 8 504 7 941 

  Årets anskaffning 664 563 
  Årets försäljning, utrangering -61 0 

  Utgående anskaffningsvärde 9 107 8 504 
     

  Ingående avskrivningar -7 320 -6 923 

  Årets avskrivningar -478 -397 
  Årets försäljning, utrangering 61 0 

  Utgående avskrivningar -7 738 -7 320 

   -7 320 -6 923 

  Bokfört värde 1 369 1 183 
     
  Maskiner, inventarier, installationer mm.   
  Ingående anskaffningsvärde 25 261 24 172 

  Årets anskaffning 1 286 2 594 

  Årets försäljning, utrangering -1 051 -1 506 

  Utgående anskaffningsvärde 25 495 25 261 
     
  Ingående avskrivningar -20 702 -20 377 

  Årets avskrivningar -1 924 -1 831 

  Årets försäljning, utrangering 1 051 1 506 

  Utgående avskrivningar -21 576 -20 702 

  Bokfört värde 3 920 4 558 

     
  Pågående nyanläggningar - - 
  Bokfört värde 0 0 

  Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 5 289 5 742 
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Årets anskaffning på annans fastighet omfattar främst ombyggnationer av kontorsrum till följd av 
förtätningar av lokaler. Under såväl 2019 som 2018 har omfattande arbete med säkerhetsanläggning och 
nya kabelsystem skett. Större delen av båda årens nyanskaffningsvärde är genererat av detta arbete. 
Under 2018 skedde dessutom anskaffning av möbler till landshövdingens sammanträdesrum, inköp av båt 
med båttrailer samt två bilar. Det ger ett något högre anskaffningsvärde jämfört med 2019. Under 2019 har 
endast mindre nyanskaffning av möbler skett till konferensrum. Under 2019 har Länsstyrelsen utrangerat 
bland annat två bilar och diverse inventarier (främst möbler). 

     
Not 21 Utlåning 2019-12-31 2018-12-31 

  
 

  
  Såddlån   
  Ingående balans lånefodringar 3 262 5 171 

  Amortering -800 -916 

  Avskrivning -392 -993 

  Summa utlåning- utgående balans lånefodringar 2 070 3 262 
     

  Värdereglering (50%) -reservering låneförlust -1 035 -1 631 

  Summa nettovärderad utlåning 1 035 1 631 

  

 
Inga nya lån beslutas om sedan överlämning av uppgift till Region Östergötland. Endast amortering av 
äldre lån. Såddlånen har löptider på 2 till 6 år. För mer information se även rubrik Sammanställning över 
utlåningsverksamheten mot anslag. 

 

Not 22 Kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31 
  

 
  

  Kundfordringar 1 312 1 959 
     

  
Under slutet av 2019 har 334 tkr värdereglerats från osäkra kundfordringar avseende omhändertagande av 
djur. 

     
Not 23 Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 

     
  Diverse fordringar andra myndigheter 20 874 11 700 

  Mervärdesskatt 6 145 3 827 

  Summa 27 019 15 526 

  

 
Största delen av ökningen gällande fordringar hos andra myndigheter avser rekvisition till Kammarkollegiet 
för lönegaranti, 2019: 15 393 tkr jämfört 2018: 8 257 tkr. Även exempelvis i december fakturerat uppdrag 
avseende biogeografisk uppföljning åt Naturvårdsverket, 1 118 tkr. 

     
Not 24 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 

     
  Lönegarantifordringar 52 267 37 901 

  Uppbördsfordringar 727 764 

  Övriga kortfristiga fordringar 205 242 

  Summa 53 198 38 908 

  

 
Ökning av fordringar består främst av utbetalning lönegaranti (2019: 180 344 tkr jämfört med 2018: 110 330 
tkr). Lönegarantifordringar avser värde exklusive sociala avgifter och avser statens fordran på företag som 
genomgått en rekonstruktion eller gått i konkurs. Fordran värderegleras utifrån historiska utdelningar och 
återbetalningar de senaste fem åren 2015–2019. Värderegleringen uppgår till 89 %, vilket bedöms ge en 
rättvisande bild av aktuella fordringar. Värderegleringen är en modell som tillämpas huvudsakligen för alla 
sju län som handlägger lönegarantiärenden. 
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Not 25 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31 

 
  

  
  Förutbetalda kostnader   

  Förutbetalda hyror 4 397 3 516 

  Övriga förutbetalda kostnader 0 39 

  Summa förutbetalda kostnader 4 397 3 555 

     
  Upplupna bidragsintäkter   

  Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 13 980 13 496 

  varav   
  Statens jordbruksverk 14 716 12 389 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 343 0 

  Havs- och vattenmyndigheten 829 15 

  Tillväxtverket 358 0 

  Länsstyrelsen i Jönköpings län 304 150 

  Trafikverket 137 0 

  Övriga myndigheter 259 69 

  Naturvårdsverket -3 966 872 

     
  Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 22 119 6 607 

  varav finansiering genom EU-fonder 20 251 5 451 

  Totala upplupna bidragsintäkter 36 100 20 103 

  
  Övriga upplupna intäkter 1 215 1 327 

     
  Summa periodavgränsningsposter 41 711 24 984 

  

 
Upplupna intäkter från Statens jordbruksverk avser medel för arbetet med landsbygdsprogrammet, varav 
projektstöd (9 212 tkr) samt resterande avseende tekniskt stöd (så kallade TA-medel) och 
kompetensutvecklingsinsatser. Minusbelopp för Naturvårdsverket är genererat av deras medfinansiering 
Life-projektet BTG - Bridging the Gap, som består av en korrigering mellan oförbrukade bidrag och 
upplupna bidragsintäkter. 
 
Ökning intäkter från ickestatliga organisationer består bland annat från Region Östergötland avseende 
projektet Baltic Blue Growth (1 052 tkr) där de vidareförmedlar medel, samt deras medfinansiering av 
bygdepeng (194 tkr). En större ökning har skett inom ickestatliga medel från EU. Länsstyrelsen har flera 
stora EU-projekt som pågår och vissa går också mot slutfas vilket gör att upplupna bidragsintäkter har ökat. 
Två större EU LIFE-finansierade projekt, Coast Benefit (8 649 tkr) som avslutat efter 6 år samt pågående 
BTG- Bridging the Gap (5 631 tkr). Flertal finansierade projekt via EU:s Interregfonder så som projekten 
Coast4us (1 461 tkr), Seabased (1 129 tkr), SHARE (942 tkr), INSURE (887 tkr) och CW Pharma (561 tkr) 
ingår också.  
 
Övriga upplupna intäkter omfattar ersättning för 2019 års lönegarantiverksamhet (1 097 tkr), arbete för 
Miljösamverkan (41 tkr) samt Länsstyrelsen Västmanland (länsstyrelsegemensam resurssamverkan) och 
omhändertagande av djur.  
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Not 26 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31 

 
  

  
  Uppbörd   

  Ingående balans -771 -2 660 

  Redovisat mot inkomsttitel (-) -13 752 -13 519 

  
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 
Skulder avseende uppbörd 

13 795 
-727 

15 409 
-771 

     
  Anslag i icke räntebärande flöde   
  Ingående balans 0 259 

  Redovisat mot anslag (+) 27 142 12 244 

  

Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) 
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 

 
-23 802 

3 340 

 
-12 503 

0 
     
  Anslag i räntebärande flöde   
  Ingående balans -8 640 -4 136 

  Redovisat mot anslag (+) 140 611 129 340 

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -137 290 -134 258 

  
Återbetalning av anslagsmedel (+) 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 

4 780 
-539 

415 
-8 640 

     

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag   

  Ingående balans -180 329 

  

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 

180 
 

0 

-509 
 

-180 
     
  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto    
  Ingående balans 33 504 59 162 

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 377 497 221 758 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -304 126 -244 510 

  
Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) 
Övriga fordringar på statens centralkonto 

10 007 
116 882 

-2 906 
33 504 

       
  Summa utgående balans, avräkning med statsverket 118 956 23 915 
     

  

Bokförda värden under redovisning av betalningar uppbörd och anslag för 2018-12-31 har justerats mot 
betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar för att ge rättvisande värde per år. Detta som en följd av 
en justering från ÅR 2017.  
 
Semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag avser justerad anslagsavräknad semesterlöneskuld före 
2008 enligt övergångsbestämmelserna till 16 § anslagsförordningen. 
 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (konto 1794) bedöms till mer jämförbart värde -357 122 tkr, då 
särskilt stora bidragsutbetalningar i ränteflödet skedde sent i december. Justering av betalflödet har skett i 
början av december samt året efter (år 2020). Det innebär att Övriga fordringar på statens centralkonto som 
jämförande värde 2019 kan bedömas till totalt cirka 63 886 tkr. 
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Not 27 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 

 
  

  
  Räntekonto i Riksgälden 3 220 96 991 

     

  

I slutet av december 2019 skedde en större utbetalning på 40 000 tkr för efterbehandling Gasverket i 
Norrköpings kommun samt exempelvis flera utbetalning lämnade bidrag på totalt 12 996 tkr inom särskilda 
jämställdhetsåtgärder vilket gav en extra låg behållning på räntekontot vid årets slut. Justering mellan 
betalflöden har sedan skett i början av december samt året efter (2020), men påverkar värdet vid bokslutet. 
Ett jämförbart värde mot föregående års bokslut skulle då snarare kunnat varit 56 220 tkr. 

     
Not 28 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 

 
  

  
  Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 8 452 4 700 
     

  

Medel avser huvudsakligen arrende- och hyrestvister enligt Jordabalken samt nedsättning enligt lagen 
1927:56 om nedsättning av pengar hos myndighet. Inbetalningar, bland annat två större deponeringar  
(2 211 tkr respektive 1 000 tkr) bidrar till ökat tillgodohavande. 

     
Not 29 Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 

 
  

  
  Bank A: Bygdemedel Fond Sjön Sommen 349 342 

  Bank B: Bygdemedel Fond Motala ström (Vättern) 557 525 

  Valutakonto 1 719 1 201 

  Övriga medel – dagskassa Naturum 64 10 

  Summa 2 690 2 078 

  

 
Bankmedel avser fonderna för bygdemedel. En avvikelse (70 tkr) mellan bank och bokfört värde fanns för 
dessa fonder år 2018, där medlen på bank ännu inte hade omförts vid bokslutet 2018.  
Skillnad mellan åren för valutakonto beror på insatta medel för EU-projekt. Medel på valutakonto är medel 
som normalt ska vidareförmedlas.  
 
Valutakontots verkliga behållning är 163 810 Euro, vilket har värderats med växelkursen 10,49 kr 
(avrundat).  
 
Övriga medel avser dagskassa vid Naturum Tåkern, där överföring motsvarande 64 tkr skickade till bank 
ska ske. Avser vidareförmedlade medel till bank (diverse övriga fordringar utomstatliga, konto 1577). 
Inventering direkt efter årsavslutet visar verkligt värde i kassan till 500 kr.  
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Not  30  Förändring myndighetskapital             
  Stats-

kapital 
Dona-
tions-
kapital 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
anslags-
finansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
avgifts-
belagd 
verksamhet 

Balanserad 
kapital-
förändring, 
bidrags-
finansierad 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 
resultaträkning 

Summa 

            
  Utgående balans 2018 4 255 0 -2 585 -259 30 340 6 199 37 949 

  varav        

  Såddfinansiering -2 788 0 0 0 0 0 -2 788 

  

Avgiftsfinansierad 
verksamhet och 
resurssamverkan 

0 0 0 -259 0 0 -259 

  Lönegaranti konkurser 0 0 0 0 27 084 0 27 084 

  
Lönegaranti 
rekonstruktioner 

0 0 0 0 3 256 0 3 256 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 

0 0 -2 585 0 0 6 199 3 614 

           

  Ingående balans 2019 4 255 0 -2 585 -259 30 340 6 199 37 949 
           

  
Föregående års 
kapitalförändring 

-992 0 954 259 5 978 -6 199 0 

           
  Årets förändring        
  varav        

  Såddfinansiering -800 0 0 0 0 0 -800 

  
Övriga periodiserade 
kostnader SCR 

0 0 0 0 0 14 577 14 577 

           

  Summa årets förändring -800 0 0 0 0 14 577 13 777 

           

  Utgående balans 2019 2 463 0 -1 631 0 36 318 14 577 51 727           

   
Föregående års kapitalförändring består av anslagsfinansierad verksamhet såddlån, övrig avgiftsbelagd 
verksamhet inom resurssamverkan samt bidragsfinansierad verksamhet inom lönegarantin.  

31   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 

  

 

  
  Ingående avsättningar 153 333 

  Årets pensionskostnader 0 -5 

  Årets pensionsutbetalningar -149 -175 

  Utgående avsättning 4 153 
     
  Kostnader avser avtal för förtidspensionering. 

     
32   Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 

  
 

  
  Lokalt omställningsarbete   
  Årets förändring 130 76 
  Utgående balans 345 215 
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  Omstruktureringsåtgärder   
  Årets förändring 0 0 
  Summa övriga avsättningar 345 215 

  

 
Avser kompetenshöjande åtgärder för personalen. Större del av beloppet beräknas förbrukas under 
nästkommande år.  

33   Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31      
  Ingående balans 5 287 3 827 

  Under året upptagna lån 2 413 3 701 

  Årets amorteringar -2 411 -2 241 

  Utgående balans 5 289 5 287 

  Beviljad låneram 8 500 8 500      
   Räntekontokredit i Riksgäldskontoret     
  Beviljad kreditram 18 000 18 000 
     

34   Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
  

 
  

  Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 6 967 6 007 

  Lagstadgade arbetsgivaravgifter 6 969 5 172 

  Mervärdesskatt 580 842 

  Summa 14 515 12 021 
     

  
Lagstadgade arbetsgivaravgifter innefattar både anställd personal (3 398tkr) samt lönegaranti (3 571tkr). 

35   Leverantörsskulder 2019-12-31 2018-12-31 
   Leverantörsskulder 11 072 16 023 
     

  

Inköp i slutet av 2018 ökade leverantörsskulderna vid årets slut, generellt och ej hänförbar till viss 
verksamhet. För 2019 är leverantörsskulderna mer i tidigare års nivå, exempelvis år 2017 (11 280 tkr). 

36   Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
  

 
  

  Personalens källskatt 2 988 2 761 

  Övriga kortfristiga skulder 5 059 2 774 

  Bestående av   
  Preliminärskatt lönegaranti 2 999 1 601 

  EU-medel för vidarebefordran 1 719 1 201 

  Övrigt 341 -28 

     
  Summa 8 047 5 535 

     

  
Skillnad mellan åren beror på nivå lönegarantiutbetalningar samt de EU-medel som ska vidareförmedlas till 
andra projektpartners. Övrigt består huvudsakligen av outredda medel. 

     
37   Depositioner 2019-12-31 2018-12-31 

  
 

  
  Depositioner 8 189 4 700 
     

  

Deponerade medel (arrende- och hyrestvister samt nedsättning) beräknas till 90 % regleras inom 12 mån. 
Två större deponeringar (2 211 tkr respektive 1 000 tkr) bidrar till årets ökning. Utbetalning sker när 
gäldenären kräver det eller efter dom i Tingsrätt.  

 
38   Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31 
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  Upplupna kostnader   
  Upplupna löner, arvoden inkl social avg 672 925 

  Upplupna semesterlöner inkl social avg 13 133 11 889 

  Övriga upplupna kostnader 2 458 2 667 

  Summa upplupna kostnader 16 263 15 481 

  

 

  Oförbrukade bidrag från annan myndighet 125 545 96 917 

  varav   
  Naturvårdsverket 69 884 39 065 

  Kammarkollegiet 7 741 8 377 

  Länsstyrelsen i Örebro län 6 866 9 005 

  Statens jordbruksverk 6 446 3 248 

  Havs- och vattenmyndigheten 6 131 8 409 

  Riksantikvarieämbetet 4 480 5 644 

  Länsstyrelsen i Uppsala län 3 994 4 289 

  Statens energimyndighet 2 448 1 474 

  Socialstyrelsen 2 287 2 678 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 263 1 324 

  Länsstyrelsen i Stockholms län 1 799 1 154 

  Tillväxtverket 1 399 1 337 

  Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 368 1 117 

  Post- och telestyrelsen 1 251 1 479 

  Övriga myndigheter 7 190 8 317 

     

  
Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att 
användas:   

   - Inom tre månader 18 832 14 538 

   - mer än tre månader till ett år 94 158 72 687 

   - mer än ett år till tre år 12 555 9 692 

  
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer 
eller privatpersoner 

 
17 546 

 
17 356 

  varav finansiering genom EU-fonder 657 620 

     
  Summa oförbrukade bidrag 143 091 114 273 

     
Ökning oförbrukade medel är främst medel från Naturvårdsverket, som avser medel för sanering förorenad 
mark Norrköpings gasverk (ökning med 34 000tkr). 

     
  Övriga förutbetalda intäkter   
  Summa förutbetalda intäkter 0 0 

     
  Summa periodavgränsningsposter 159 354 129 754 
     

   



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

156 
 

Noter till anslagsredovisningen – Finansiella villkor 

    Anslag/Benämning Villkor Tilldelat Belopp Utfall 
NOT 39 01 05 001 004 

Länsstyrelserna 
m.m., Östergötlands 
län 

Anslagskredit 4 024 0 
  Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 4 119 707 
  Kredit på räntekonto 18 000 0 
  Låneram för anläggningstillgångar 8 500 5 289 
       

  

Finansiering av förvaltningskostnader 
hos Östergötlands läns landsting 
(Region Östergötland) 2 538 2 538 

  

 
Kommentar: Årets anslagsbehållning skapas av bland annat tillkommande overhead jämfört med 
budgeterat. 

NOT 40 13 03 001 001 
Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 
- del till 
Länsstyrelsen i 
Östergötlands län 

Anslagskredit 0 0 
  Anslagsbehållning som disponeras inget - 

       

  

 
Kommentar: Enligt villkoren i anslagsbeslutet ska Länsstyrelsen i Östergötlands län bidra till att stärka 
statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 
förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med 
regeringsbeslut II:15 från den 18 december 2017 (S2017/07421/JÄM). Medlen ska också användas för 
att informera asylsökande barn om deras rättigheter och stärka organisationer som främjar barns rätt till 
en tillvaro fri från hedersrelaterat våld och förtryck. Ett barnrättsperspektiv, inte minst insatser tidigt i 
barnets liv, är centralt i det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck ska baseras på erfarenhet och kunskap bland annat från arbetet med 
stödtelefonen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Det behövs mer 
kunskap för att identifiera brister liksom framgångsfaktorer när det gäller arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. För 
uppdraget får länsstyrelsen använda högst 26 000 000 kronor under 2019.  

NOT 41 19 01 001 004 
Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen i 
Östergötlands Län 

Anslagskredit 114 0 
  Anslagsbehållning som disponeras inget - 
  Uppföljning och utvärdering 100 100 

  Beställningsbemyndigande 3 000 2 999 

  

 
Kommentar: Medlen disponeras av respektive länsstyrelse för ändamålen Projektverksamhet samt 
Uppföljning och utvärdering. Beslut beträffande ändamålet Projektverksamhet ska fattas mot tilldelat 
anslag och inte mot bemyndigande. Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och 
respektive strukturfondsprogram.  
 
Under 2019 har 100 tkr för uppföljning och utvärdering används avser kostnader för uppföljningssystem 
samt arbetstid för uppföljning av tagna beslut.  
 
Notera att regeringsbeslutet för aktuella anslaget 2019 gav ett tilldelat bemyndigande på 3 000 tkr, med 
utfall 2 999 tkr. Enligt regeringsbeslutet 2020 består beställningsbemyndigande endast av 1 500 tkr. För 
kommande år (2020–2022) innebär det överskridande av tilldelad bemyndiganderam som följd av den 
ändrade ramen, vilket har kommunicerats till Näringsdepartementet under januari 2020. Detsamma 
riskeras även för kommande års tilldelat anslag då även denna nivå är förändrad, vilket kommer 
påverka möjligheten att införliva utställda beslut. 

 

  



LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ÅRSREDOVISNING 2019 
 

157 
 

Sammanställning över väsentliga uppgifter 
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr 

Sammanställning väsentliga uppgifter 2019 2018 2017 2016 2015 
Låneram i Riksgälden 

 Beviljad 8 500 8 500 6 000 13 000 12 700 
 Utnyttjad  5 289 5 287 3 827 3 548 5 655 
Räntekontokredit i Riksgälden  

 Beviljad 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
 Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Räntekonto  

 Ränteintäkter 13 23 16 24 3) 18 
 Räntekostnader -166 -354 -308 -348 -169 
Avgiftsintäkter som disponeras 

 Budget 0 0 0 0 0 
 Utfall enligt resultaträkning 13 948 17 918 12 882 14 485 10 876 

Avgiftsintäkter som inte disponeras 

Budget 14 070 10 545 9 970 8 650 8 650 
Utfall 13 752 13 519 13 190 10 791 9 945 
Anslagskredit 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
 01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m. 
Beviljad 4 024 4 028 4 028 4 697 4 584 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
 13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 

Beviljad - - - - - 

Utnyttjad - - - - - 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder 
Beviljad 114 114 114 115 103 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande 

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 
01 05 001 004 Länsstyrelserna m.m. 
Summa anslagssparande 707 8 640 4 136 3 188 140 
 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
13 03 001 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder E-län 
Summa anslagssparande 3 2 806 40 - - 
 
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
19 01 001 004 Regionala tillväxtåtgärder 

Summa anslagssparande 4 97 36 372 56 
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Sammanställning väsentliga uppgifter 2019 2018 2017 2016 2015 
 
Summa anslagssparande 714 11 543 4 212 3 560 196 
- Därav intecknade åtaganden med stöd av anslagssparande 0 0 0 0 0 
Bemyndiganden 

Tilldelat 3 000 3 000 1 500 2 500 2 000 
Åtaganden 2 999 651 1 322 1 392 544 

Personal 

Antal årsarbetskrafter2) 255 243 218 205 198 
Medeltal anställda1) 285 271 240 223 239 
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 097 1 097 1 065 1 054 1 122 
Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring 14 577 6 199 -11 432 6 425 396 

Balanserad kapitalförändring 34 687 27 495 38 872 30 792 30 048 
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. 
3) Ränteintäkter år 2016 är upprättade mot årsredovisningen 2016 där värdet saknades i tidigare år (0). Korrekt värde 
redovisas (24tkr). 

 

Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och 
prövning 
Notera att regeringsbeslutet för anslaget Regionala tillväxtåtgärder 2019 gav ett tilldelat 
bemyndigande på 3 000 tkr, med utfall 2 999 tkr. Enligt regeringsbeslutet 2020 består 
beställningsbemyndigande endast av 1 500 tkr. För kommande år (2020–2022) innebär det 
överskridande av tilldelad bemyndiganderam som följd av den ändrade ramen, vilket har 
kommunicerats till Näringsdepartementet under januari 2020. Detsamma riskeras även för 
kommande års tilldelat anslag då även denna nivå är förändrad. Det kommer att påverka 
Länsstyrelsens möjlighet att införliva utställda beslut. 

  





 

 

 



 

 

 

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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