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1. INLEDNING  

För första gången beslutar Länsstyrelsen om en preliminär verksamhetsplan i januari. I vanliga fall 

brukar vi invänta budgetbeslut och regleringsbrev innan verksamhetsplanen beslutas. För att ändå 

ha en plan att utgå ifrån när vi börjar det nya året tar vi en preliminär verksamhetsplan, som visar 

det kommande årets huvuddrag. Det blir tydligare för alla anställda att vi redan från årsskiftet 

arbetar enligt en ny plan. Den slutliga planen kommer att beslutas i februari 2020.  

Den goda förvaltningskulturen och våra värdeord ska genomsyra vårt förhållningssätt i vårt 

arbete och i hur vi är mot varandra och dem vi är till för. Länsstyrelsen arbetar för ett hållbart 

arbetsliv, värnar miljön genom vårt miljöprogram och alla människors lika värde, vilket 

manifesteras i program för mänskliga rättigheter. Genom att fungera både kontrollerande och 

främjande kan prövnings- och tillsynsverksamhet bidra till att goda förutsättningar skapas för 

länets näringsliv. Handläggning ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan 

att rättssäkerheten eftersätts. Kommunikationen ska vara strukturerad och lättförståelig. 

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

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

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

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

regionala förhållanden och förutsättningar 

• utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens 

ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser 

• främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om 

dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som 

inträffat i länet 

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

 

Uppdragen inom olika sakområden är, förutom i regleringsbrev, även specificerade i 

länsstyrelseinstruktionen och lagstiftning men också i riktade regeringsuppdrag.  

Verksamhetsplanen beskriver hur de uppdrag vi får av regering och riksdag ska genomföras. Den 

är också en konkretisering och nedbrytning för 2020 av vårt treåriga strategidokument Vägen mot 

visionen 2018-2020. Länsstyrelsens verksamhetsplan kompletteras av mer detaljerad 

aktivitetsplanering i LISA på enhets- och funktionsnivå enligt figuren nedan. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2020 

VÄRLDEN OMKRING OSS 
Säkerhetsfrågorna kommer högt på agendan på alla nivåer i samhället vilket märks tydligt på 

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

säkerhetsfrågor.  Som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har Länsstyrelsen en central roll 

i det svenska försvaret. Krisberedskapen inom livsmedelskedjan behöver stärkas.  

Totalförsvarsövningen TFÖ 2020 inleddes i november 2019.  Övningen ska bidra till att öka 

Sveriges motståndskraft och kommer att påverka de flesta på Länsstyrelsen. Krigsorganisationen 

ska utvecklas. Vi kommer att behöva avsätta resurser för detta. 

Tillit till länsstyrelser, myndigheter och till staten är en förutsättning för ett väl fungerande 

samhälle. Tillitsdelegationen har lämnat sitt betänkande - Med tillit följer bättre resultat – 

tillitsbaserad styrning och ledning i staten, i oktober. Regeringen vill se en mer tillitsbaserad 

styrning av den offentliga förvaltningen och myndigheternas interna verksamhet. Detta passar bra 

eftersom ett av Länsstyrelsens värdeord är just tillit. Statsministern har uttalat att myndigheter ska 

arbeta för demokrati, med effektivitet och respekt.  

Länsstyrelserna har tillsammans arbetat vidare med digitalisering. Samverkan tar avstamp i den 

gemensamma digitala strategin. Flera nationella utvecklingsprojekt för ökad digitalisering pågår. 

De ska införas på länsstyrelserna och nyttorna av utvecklingen realiseras. Ett av dessa projekt är 

en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Ett annat 

berör digitalisering av länsstyrelsernas vattenarkiv. Digitaliseringen kommer att ha en märkbar 

påverkan på våra verksamheter och leda till ökad innovation. 

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

har uppdrag inom i stort sett alla områden och Agenda 2030 kan användas för att visa på 

sammanhangen. I arbetet ska vi särskilt tydliggöra kopplingen till mänskliga rättigheter. En plan 

för 2020 har tagits fram (se bilaga 5). Arbetet leds av en arbetsgrupp med deltagare från alla 

enheter. Kommunerna i länet har kommit olika långt och efterfrågar att Länsstyrelsen leder det 

regionala arbetet. 

EU:s jordbrukspolitik (CAP) går in i ett mer intensivt skede. Det är oklart vad Brexit kan få för 

konsekvenser för innehållet i programmet. Tidplanen kommer sannolikt att förskjutas och vi ska 

vara förberedda på konsekvenser av ett försenat landsbygdsprogram, som då skulle kunna införas 

2022 eller 2023. Vårt arbete i länsstyrelsernas gemensamma CAP-arbetsgrupp ska fortsätta. En ny 

programperiod innebär också att det nu är läge att söka landsbygdsstöd från överblivna medel i 

nuvarande period. Sedan kan det bli tillfällig brist på vissa medel i väntan på nästa programperiod. 

Aktiv omvärldsbevakning behövs inför kommande period.   

Vildsvinsskadorna är ett fortsatt problem för lantbruket. I Kronobergs län är vi särskilt utsatta 

med en stor vildsvinsstam. Insatser för att minska skadorna och antalet vildsvin genom en ökad 

avsättning för vildsvinskött kan hanteras inom livsmedelsstrategin. 

De allvarliga granbarkborreangreppen innebär problem i våra naturreservat och gör att markägare 

får en negativ bild av vårt arbete. De innebär också att fler sågverk kan komma att behöva lagra 
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mer, utanför sitt tillstånd och bedriva verksamhet nattetid. Vi kan få fler anmälningar om 

bullerproblematik. 

Många av de vindkraftsparker som har tillstånd börjar nu att bygga sina verk och flera av våra 

verksamheter behöver vara med i processen. 

Länsstyrelserna har fått ett nytt tillsynsansvar för invasiva arter. Det ställer krav på såväl 

samordning på regional nivå och övervakning som operativt genomförande av utrotning. Vårt 

arbete med bekämpning av sjögull behöver utvecklas eftersom vi ser nya tecken på att 

fröföryngring förekommer. 

Samarbetet och den gemensamma organisationen mellan Länsstyrelserna Kronoberg, Blekinge 
och Kalmar för verkställighet av djurskyddsbeslut och tillsynslagen kan behöva utvecklas 
ytterligare. 
 
Under året har det bestämts att det ska byggas ett nytt regionsjukhus i Växjö kommun. Tidplanen 
är knapp och Länsstyrelsen kommer att ha en viktig roll i placering och planering av bygget, 
alltifrån dess påverkan på natur och miljö till planering av infrastruktur. 
 
Den regionala strategiska överenskommelsen inom integration (SÖK) gällande mottagande och 

etablering i arbets- och samhällsliv förväntas antas våren 2020. 

Barnkonventionen blir lag och träder i kraft den 1 januari 2020. 

Vi behöver vara beredda på stora variationer i vattentillgång med både höga och låga yt- och 

grundvattennivåer. Konsekvenserna kan bli stora med översvämningar eller vattenbrist som följd. 

Klimatscenarier förutspår en större variation i framtiden. Det ställer större krav på bland annat 

vårt arbete med vattenuttag. 

Nationella planen för vattenkraft ska genomföras. Många anläggningar ska prövas. Under 2020 

kommer förberedelsearbetet för prövningarna att ta fart. 

Vi har från 2020 lax i länet. Det innebär möjligheter inom naturturism- och besöksnäring samt 

ställer nya krav på vår fisketillsyn. 

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

ställer nya krav på vårt arbete kring Åsnen. Vikten av ett samordnat arbete blir tydligare och vi 

ska ha en aktiv roll i detta.  

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

såväl bredband, livsmedel som skog. Det är angeläget att vi även fortsatt bidrar i genomförandet 

och det vidare arbetet genom insatser över enhetsgränserna. 

Problemen med Jordbruksverkets IT-system, med släpande utbetalningar och återkrav av 

jordbrukarstöd, kvarstår. Det är viktigt att de stora utbetalningarna når kunderna så tidigt som 

möjligt. Därmed prioriteras utbetalningar av 2020 års stöd högre än de från tidigare år men 

samtidigt är det tydligt att arbetet med tidigare årens slututbetalningar ska slutföras och 

genomföras löpande. 
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Regeringen kommer att fortsätta använda statliga inköp som ett styrmedel. I takt med detta ser vi 

även en ökad medvetenhet i leverantörskollektivet när de lämnar in anbud mm. Det kommer att 

ställa ökade krav på inköp och upphandlingsstrukturer.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län med telefonistorganisationen fick 2018 i uppdrag av länen att 

starta en supportorganisation för jordbrukarstöd som servar alla län. Denna ska utvärderas i vår 

och därefter förhoppningsvis få vara kvar och utvecklas. Länsstyrelserna i Kronoberg och 

Halland samarbetar kring utveckling av ett kontaktcenter utifrån den service 

telefonistorganisationen skulle kunna ge. Detta är en strategiskt viktig utvecklingsfråga som hela 

organisationen kommer att få bidra till. 

LÄNSSTYRELSEN 2020 
Vi går in i 2020 med en budget i balans. 

Året inleds med en vikarierande landshövding och ett vikarierande länsråd. Under året kommer 

ordinarie att utses. Stabsenheten har en extra viktig roll att stötta både nuvarande och ny 

länsledning och att bidra till att den nya länsledningen får en bra introduktion och ett gott stöd.  

3. LÄNSSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR  

Utifrån länsstyrelsens samtliga uppdrag, ovan nämnda utveckling i omvärlden samt länets behov 

har länsledningen beslutat om tre övergripande prioriteringar.  

Länsstyrelsens prioriteringar för 2020  

• Civilt försvar och säkerhet (inkl. informationssäkerhet) 

Inom ramen för Agenda 2030 

• Vattentillgång 

• Jämställdhet 

Arbetet ska utgå ifrån Länsstyrelsens uppdrag och genomsyras av Agenda 2030. De prioriterade 
områdena ska styra hur Länsstyrelsen, när så är möjligt, prioriterar resurser och insatser. 

PRECISERINGAR AV PRIORITERINGARNA 

CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHET (INKL INFORMATIONSSÄKERHET) 

Situationen i vår omvärld har lett till att frågor om civilt försvar och säkerhet inklusive 

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

högsta civila totalförsvarsmyndighet. I Kronobergs län behöver vi förstärka vårt eget interna 

arbete, både vad gäller säkerhet men också förbereda för höjd beredskap. Vi ska utveckla och 

ytterligare förstärka vårt informationssäkerhetsarbete. Länsstyrelsen ska även externt samverka 

och driva frågorna om civilt försvar och stötta övriga aktörer i länet.  

VATTENTILLGÅNG  

En säker vattenförsörjning är avgörande för ett fungerande samhälle och en mycket viktig del av 

samhällets infrastruktur. Mänsklig påverkan behöver få så små negativa konsekvenser på 

vattentillgången i naturmiljön som möjligt.  
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De senaste åren har länet drabbats av stora variationer i vattentillgång med både höga och låga yt- 

och grundvattennivåer. Konsekvenserna av höga respektive låga vattennivåer kan bli stora med 

översvämningar eller vattenbrist som följd. Klimatscenarierna förutspår en större variation i 

framtiden. Det är därför en viktig uppgift för hela Länsstyrelsen att lyfta vattenfrågorna och 

minimera de negativa effekter som en varierad vattentillgång medför på både människors hälsa 

och miljön. 

JÄMSTÄLLDHET 

För sjätte året i rad väljer Länsstyrelsen att prioritera ett av de sektorsövergripande uppdragen. 

Jämställdhet och jämlikhet är avgörande faktorer för genomförandet av hela Agenda 2030. 

Länsstyrelsen behöver fortsätta med att integrera jämställdhet och jämlikhet i den interna och 

externa verksamheten. 

Länsstyrelsen har uppdraget att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relation, där även hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och 

könsstympning ingår. 

Under 2020 fokuserar Länsstyrelsen på uppstarten av ett Resurscentrum mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. Kronoberg är ett av fyra pilotlän i Sverige som startar liknande verksamhet på 

uppdrag av regeringen. 

4. ENHETERNAS ARBETE 2020 

De övergripande prioriteringarna och de nedan utpekade utvecklingsinsatserna för att nå visionen 

ska vara vägledande för enheternas verksamhet under året. Enheterna bidrar både i det vardagliga 

löpande arbetet men också genom särskilda insatser till Länsstyrelsens tre prioriterade områden.  

Samhällsutvecklingsenheten 

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

för en hållbar samhällsutveckling. 

Enheten prioriterar hållbarhet utifrån de uppdrag som framgår av regleringsbrev, lagar och 

förordningar. Inom varje verksamhetsområde prioriteras de ärenden och projekt som skapar 

störst nytta för dem vi är till för.  

SUE bidrar till Civilt försvar och säkerhet (inkl. informationssäkerhet) genom att  

• en person i krisorganisationen får kärnteknisk utbildning under 2020 

• bevaka Försvarsmaktens intressen i den fysiska planeringen  

• öka säkerhetsmedvetenheten inom organisationen  

• utveckla krigsorganisationen ytterligare  

• arbeta med interna säkerhetsrutiner och dokumentation 

SUE bidrar till det prioriterade området Vattentillgång genom att 

• delta i Länsstyrelsens arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen 
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• bevaka vattenfrågor i den fysiska planeringen 

SUE bidrar till det prioriterade området Jämställdhet genom att 

• uppmärksamma jämställdhet i bostadsmarknadsanalysen, med könsbaserad statistik 

• bevaka jämställdhetsfrågor i främst översiktsplaner 

• fungera som stöd till resten av organisationen 

• särskilt stötta arbetet med framtagande av mallar, rutiner mm i krigsorganisationen och i 

övningar. Målet är att säkerställa alla gruppers rättigheter i krig och kris genom rätt kunskaper 

i organisationen och goda rutiner 

Landsbygdsenheten 

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

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

kunna besluta om merparten släpande slututbetalningar för 2015-2019 inom betesmarksstödet 

och ekologiska stöden. Vi arbetar med landsbygdsstöd för att på ett effektivt sätt använda länets 

tilldelade medel till företags- och landsbygdsutveckling. 

Under 2020 kommer vi att prioritera normalkontroller inom djurskydd, arbeta med samtliga 

kontrollområden av livsmedelskedjan samt med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll. 

Vi kommer även att arbeta med livsmedelsstrategins genomförande tillsammans med Regionen 

och LRF. 

LBE bidrar till Civilt försvar och säkerhet (inkl. informationssäkerhet) genom att  

• arbeta genom livsmedelsstrategin för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.  

• implementera vägledningen för brukningsvärd jordbruksmark internt och hos kommunerna. 

• genomföra workshop ”Om betalsystemen kraschar”. tillsammans med högskolan i Skövde 

och skydd och beredskap 

• främja betaltjänster och möjlighet till kontanthantering. 

• arbeta med stöd till lokala drivmedelsanläggningar. 

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

livsmedelsproduktion i hela länet.  

• arbeta med livsmedelssäkerhet genom kontroll av livsmedelskedjan. 

LBE bidrar till det prioriterade området Vattentillgång genom att 

• arbeta med rådgivning och kompetensutveckling inom bl.a. Greppa Näringen om våtmarker, 

dammar och dränering, bevattning/effektivt utnyttjande.   

• arbeta med våtmarksinvesteringar och stöd till skötsel av våtmarker och dammar. 

• delta i Länsstyrelsens arbete med dricksvattenförsörjning och arbeta med vattentillgång till 

bl.a. livsmedelsindustrin och jordbruket. 
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LBE bidrar till det prioriterade området Jämställdhet genom att 

• via kurser och rådgivning inom nya jobb uppmuntra och ändra attityderna till tillväxt för både 

män och kvinnor.  

• vara tydliga med att inbjudan riktas till både män och kvinnor i företaget, kursinnehåll och 

föreläsare kan påverka.  

• verka för att det nya landsbygdsprogrammet ska ta större hänsyn till mäns och kvinnors lika 

möjligheter att få företagsstöd 

• arbeta med lika bemötande av brukare vid besök, telefon, kontroll- och tillsynsbesök 

Miljövårdsenheten 

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

människors hälsa och miljön samt värna, vårda och visa naturen 

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

miljölagstiftningen. En viktig uppgift är också att förvalta vår natur, bland annat genom att vi 

sköter länets skyddade natur. Vi har också en främjande uppgift som kan sammanfattas i olika 

typer av utvecklingsarbete. Vi driver miljömålsarbetet bland annat inom GreenAct. Att utveckla 

och strukturera enhetens projektverksamhet är prioriterat. 

Samverkan över funktions- och enhetsgränser ska öka för att bidra till stärkt civil beredskap och 

säkerhet och prioriteringen vattentillgång.  

MVE bidrar till det prioriterade området Civilt försvar och säkerhet genom att 

• arbeta med klimatanpassning, dammsäkerhet och strategiskt arbete med dricksvatten 

• vårt engagemang som tjänsteman i beredskap förstärks 

• bidra i totalförsvarsövning 

• vår utrustning och kompetens kring naturvård och tex naturvårdsbränning kan vara till 

stöd i samband med naturrelaterade samhällsstörningar som stormar, översvämningar och 

torka 

• i arbetet med självförsörjning lyfta och utveckla synergier kring miljöaspekter till exempel 

i projektverksamhet. 

MVE bidrar till det prioriterade området Vattentillgång genom att 

• vara drivande och samordnande 

• ta fram ny regional vattenförsörjningsplan i samverkan med kommunerna 

• fullfölja och intensifiera vår påbörjade satsning på restaurering av våtmarker som bidrar 

till landskapets vattenhållande förmåga. Dels genom eget arbete inom skyddad natur men 

också genom att fördela och prioritera medel inom LONA och LOVA 

• särskilt stödja planarbete som rör vatten 

• prioritera vårt arbete med vattenskyddsområden, tillsyn av vattenverksamhet, avlopp och 

vattenanvändning inom energieffektiviseringsarbetet 

• särskilt utveckla våra projektidéer inom området. 
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MVE bidrar till det prioriterade området Jämställdhet genom att 

• intensifiera jämställdhetsarbete inom viltförvaltningen, att leda jämställt tillsammans med 

våra samarbetspartners, älgförvaltningsgrupper, jägare och markägare 

• vår viltförvaltningsdelegation ska vara jämställd 

• vårt arbete med upplåtelser, till exempel olika avtal, granskas med jämställdhet i fokus 

• ha jämställdhetsfokus vid utbildningar, paneler, i kontakter med fastighetsägare och när vi 

lyfter fram förebilder. 

Stabsenheten 

Stabsenheten ska ansvara för Länsstyrelsens ledningssystem och rättssäkra effektiva internadministrativa rutiner 

och bidra med kompetens inom områdena juridik, ekonomi, kommunikation och HR samt skapa förutsättningar 

för organisationens utvecklingsarbete, stärkt varumärke och goda värdskap 

Stabsenheten utgör länsledningens närmaste stöd- och servicefunktion. Enheten leder 

framtagandet av underlag för länsledningens styrning och uppföljning av verksamheten genom 

att samordna och utveckla organisationens planerings- och uppföljningsprocess. Stabsenheten 

ansvarar för att skapa förutsättningar för ett strukturerat, stabilt och förutsägbart flöde i de 

internadministrativa processerna. Vi styr organisationen mot målet att vi ska ha så enkla, snabba 

och kostnadseffektiva beslut som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts - från diarieföring till 

arkiv. På Stabsenheten handläggs även flera ärendegrupper, bland annat överklagade kommunala 

beslut och trafikärenden. Vi ger även konsultativt stöd till verksamheterna i frågor inom juridik, 

ekonomi, HR och kommunikation.  

Enheten leder och driver flera länsstyrelsegemensamma utvecklingssatsningar, t.ex. klarspråk, god 

förvaltningskultur, attraktiv arbetsgivare och Agenda 2030. Ytterligare insatser redogörs för under 

rubriken Visionen att vara ett föredöme – utvecklingsinsatser under 2020. 

Stabsenheten bidrar till det prioriterade området Civilt försvar och säkerhet (inkl. 

informationssäkerhet) genom att 

• delta i framtagande av rutiner kring säkerhetsprövning, skalskydd m.m. 

• aktivt bidra samt finna våra roller i krigsorganisationen. 

• aktivt bidra i arbetet med incidentrapportering 

• leda arbetet enligt dataskyddsförordningen 

Stabsenheten bidrar till det prioriterade området Vattentillgång genom att 

• ge stöd i bl.a. juridiska och kommunikativa frågor 

Stabsenheten bidrar till det prioriterade området Jämställdhet genom att 

• uppmärksamma jämställdhet vid rekrytering och arbeta med kompetensbaserad 

rekrytering 

• anpassa vår kommunikation i val av bilder, texter och vem som uttalar sig  
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5. PRIORITERINGAR INOM SAKOMRÅDEN 

Enheternas uppdrag och övergripande målsättningar för 2019 innebär prioriteringar inom de 

olika specifika sakområdena. Se bilaga 4 för en sammanställning.  

6.  VISIONEN ATT VARA ETT FÖREDÖME  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har flera olika roller i genomförandet av våra uppdrag. Vi är 

kunskapsförmedlare, rättsgaranter och samhällsbyggare. Vårt arbete ska ständigt vidareutvecklas 

och förfinas.   

VÄGEN TILL VISIONEN - UTVECKLINGSINSATSER 2019 

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

Bygga en modern mänsklig myndighet 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetsmiljön 

präglas av hållbarhet och arbetsglädje. Transparent intern kommunikation, tydliga strukturer och 

systematik skapar trygghet och effektivitet. 

• revidera vår treårsstrategi – Vägen till visionen (Stabsenheten leder arbetet) 

• arbeta med tillgänglighetsdirektivet, implementera vår tillgänglighetsplan och samverka med 

tillgänglighetsrådet (SUE) 

• ta fram ett årshjul för verksamhetsstyrning för alla generella och sektorsövergripande uppdrag 

(Stabsenheten) 

• förbättra vår omvärldsbevakning (Stabsenheten) 

• revidera samverkansavtalet (HR) 

• arbeta enligt den goda förvaltningskulturen (Ledningsgruppen) 

• stärka och kommunicera oss som attraktiv arbetsgivare (Stabsenheten) 

• vidareutveckla lokalt lönebildningsarbete (HR) 

• vidareutveckla kompetensbaserad rekrytering, med bättre behovsanalyser (HR) 

• fortsätta med översynen av styrdokument samt tydliggöra dem på intranätet (Stabsenheten) 

• öka användandet av LISA för budget, verksamhetsstyrning och HR (Stabsenheten) 

• ta fram handlingsplan för mänskliga rättigheter (SUE) 

• implementering program för digitalisering som länsråden beslutar (Stabsenheten) 

• informationssäkerhet och dataskyddsarbete (se bilaga 7) 

• miljöledning (Se bilaga 6) 

med fokus på dem vi är till för 

Vi ska möta behoven i länet, alltid sätta dem vi är till för i fokus och utgå från hur vi bäst kan 

skapa värde för dagens och morgondagens medborgare och företag. Skattemedel ska användas så 

att de skapar så mycket nytta som möjligt vilket ställer höga krav på vår effektivitet. Vi ska 

• förenkla för företag. Se eget avsnitt nedan 

• genomföra tillsynsveckan, för kontroll- och tillsynsplaner, se bilaga 8 

• hålla korta handläggningstider (Stabsenheten) 
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• öka användandet av mallar i Platina (Stabsenheten) 

• stärka länsstyrelsens GIS-kompetens 

• fortsatt arbete med klarspråk (Kommunikation) 

• webbdirektivet, som är en del av tillgänglighetsdirektivet (Kommunikation) 

• en väg in kundsupport (Telefonistorganisationen) 

• utveckla telefonistorganisationen mot ett kontaktcenter tillsammans med Länsstyrelsen i 

Halland (Telefonistorganisationen) 

• använda olika forum för dialog, t.ex strategiska samtal, kommundialoger, samhällsutvecklings- 

och kulturmiljöforum 

på tvärs 

Ett tvärsektoriellt arbetssätt och myndighetsövergripande helhetsperspektiv är förutsättningar för 

kloka och väl avvägda beslut. I detta ingår att väga ibland motstridiga intressen mot varandra och 

också, där lagen så förespråkar, värna allmänna intressen. 

• använda kartläggningen av Agenda 2030-arbetet som plattform för att öka kunskaperna om 

och förbättra vårt arbete (se avsnitt nedan) 

• dra nytta av erfarenheter från de välfungerande planberedningarna för att utveckla andra 

tvärsektoriella forum (EC) 

• ta ett större gemensamt ansvar för livsmedelsstrategin (EC) 

• öka länsstyrelsens insatser i Smålands skogs- och trästrategier (EC) 

• uppbyggnad av totalförsvar (SUE) 

• lyfta viktiga ärenden till enhetschefsmötena (EC) 

• effektivisera arbetet med internremisser (Stabsenheten) 

• implementera rutiner runt användningen av jordbruksmark (EC) 

tillsammans med andra. 

Länsstyrelsen utvecklar länet tillsammans med andra aktörer. Genom dialog skapar vi insikt om 

de behov och begränsningar som finns och får förståelse för varandras roller och kompetenser. 

Samverkan är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling. 

• samordna och genomföra regionalt miljömålsarbete inom ramen för Green-Act Kronoberg 

(MVE) 

• bättre använda samverkan med Region Kronoberg i alla våra forum (EC) 

• utveckla arbetssätt som inkluderar den idéburna sektorn (SUE) 

• delta i projektet samplanering Kronoberg (SUE) 

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG 

I verksamhetsplanen gör vi i år ett särskilt avsnitt kring att förenkla för företag.  

• genomgång av sökord och att bli bättre på att hänvisa telefonen  

• alla som skriver beslut har genomgått vår klarspråksutbildning 
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• använda befintliga möten för att informera om nyheter, stödregler och vanliga fel vid 

exempelvis konsultträffar, partnerskap, andra möten, i nyhetsbrev samt på Länsstyrelsens 

hemsida (LBE) 

• god service till dem som söker oss via Kundsupporten En väg in 

• tillsyns- och kontrollbesök samordnas och föranmäls i så stor utsträckning som möjligt 

• erbjuda inledande möte för sökande inom förprövning av djurstallar. Se över behov av 

eventuell komplettering direkt när ansökan kommit. Tydlig telefontid. 

• telefonslinga för att koppla vidare till ledig handläggare eller fasta telefontider för ökad 

tillgänglighet inom djurskyddet. Tydliggöra telefontider. 

• se över och uppdatera information och ansökningsblanketter på hemsidan 

• hänvisa till befintliga e-tjänster 

• information till verksamhetsutövare som klargör i vilka fall en anmälan för samråd enligt 12 

kap 6 § miljöbalken inte behöver lämnas in.  

• information om i vilka fall en åtgärd inte betraktas som skada på biotopskyddade miljöer  

• förbättra våra handläggningsrutiner. De rutiner som bidrar mest till effektivisering av 

handläggningen ska revideras först. 

 

ÖVRIGA INSATSER  

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

ambition att nå visionen.  

Hållbart arbetsliv 

Vi är varandras arbetsmiljö och ska tillsammans skapa hållbarhet och förebygga arbetsrelaterad 

ohälsa och lägga grunden både till arbetsglädje och goda arbetsresultat. Samverkan mellan 

arbetstagare och arbetsgivare är en förutsättning för att skapa och upprätthålla en god 

arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor ska vara ständigt återkommande i möten mellan arbetsgivare och 

arbetstagare 

För att uppnå ett hållbart arbetsliv ska vi under 2020 fortsätta att arbeta med ledar- och 

medarbetarskap. Vi ska fortsätta förbättra den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

genom att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Kompetensutveckling 

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

organisation. För att upprätthålla och vidareutveckla våra olika roller krävs ständig 

kompetensutveckling. Våra medarbetare får löpande kompetensutveckling genom sitt arbete men 

vissa riktade insatser behövs givetvis, både av mer generell karaktär men också inom specifika 

områden.  

Nyfiken på-konceptet kommer att fortsätta under 2020. Under lättsamma former kan nyfikna 

medarbetare ta del av inbjudna externa föreläsare och kollegors kunskap och lära sig mer om vår 

verksamhet.  

För planerad kompetensutveckling under 2020 – se bilaga 3. 
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Medarbetardagar 

Under 2020 planerar vi fem medarbetardagar för information, gemensamma diskussioner och 

kompetensutveckling. Innehållet på medarbetardagarna påverkas av vad som är aktuellt inom 

myndigheten och i vår omvärld men tanken är också att de ska genomsyras av de övergripande 

prioriteringar som satts för året. 

Ledarutveckling 

Under 2020 kommer HR att fortsätta med ledarfrukostar. Nya chefer ska delta i länsstyrelsernas 
gemensamma chefsutvecklingsprogram. 

Residensets roll som mötesplats 

Strategiska samtal 

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

möjliggör dialog mellan olika aktörer i viktiga utvecklingsfrågor. För att värna varumärket tas 

strategiska samtal upp för diskussion i ledningsgruppen innan beslut tas om att genomföra dem.  

Övriga arrangemang på Residenset 

Utöver de strategiska samtalen används Residenset även som mötesplats av Landshövdingen 

både för återkommande möten som Insynsråd, möten med statliga myndigheter och regionalt 

ledningsforum och för större arrangemang som Landshövdingen planerar, bl.a. med syfte att 

uppmärksamma och stimulera goda initiativ i länet.   

7. AGENDA 2030 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 

och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala 

målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Länsstyrelsens breda verksamhet bidrar till att 

uppnå de globala målen enligt Agenda 2030. Den bifogade handlingsplanen omfattar det 

övergripande arbetet. Se i övrigt bilaga 4, Prioriteringar inom sakområden. 

8. MILJÖLEDNING 

Länsstyrelsen är en viktig aktör på miljöområdet och ska föregå med gott exempel. Vårt 

miljöledningsarbete är därför ambitiöst och vi fortsätter det arbete som pågått under många år.  

Plan för miljöledningsarbetet återfinns i bilaga 6.  

9. INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD 

Informationssäkerhet är ett av de prioriterade områdena för 2020. Under året behöver vi därför 

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

våra verksamheter till dataskyddsförordningen. 

Plan för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd återfinns i bilaga 7  
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10. KONTROLL- TILLSYNS- OCH TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLANER 

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

kunna följa upp planerna och arbetet listas de i bilaga 8. 

11. LÄNSSTYRELSEGEMENSAMMA VERKSAMHETER  

Telefonistorganisationen 

Den övergripande inriktningen för 2020 är att bedriva verksamheten kostnadseffektivt med god 

service och kvalitet. 

Alla våra kunder, interna såväl som externa, ska bemötas med respekt och känna sig Väntade, 

Värdefulla och Välkomna! Telefonistorganisationen ska vara goda ambassadörer och värna om 

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

Telefonistorganisationen ska verka för fortsatt gott samarbete och dialog kring arbetssätt, rutiner 

och tekniska möjligheter i samarbete med alla myndigheter som är anslutna.  

Löneservice 

Den övergripande inriktningen för Löneservice 2020 är att fortsätta bedriva verksamheten med 

god service, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Löneservice ska vara ett föredöme med fokus 

på kunderna.  

I slutet av 2018 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och Statens 

servicecenter avseende tjänsteleverans av lönerelaterade tjänster. Under 2019 startades ett 

gemensamt projekt med mål att teckna en överenskommelse om tjänsteleverans och 

anslutningstidpunkt. Efter säkerhetsbrister i system hos Statens servicecenter bromsades 

projektet och länsstyrelserna avvaktar nu besked om när bristerna kommer vara åtgärdade och en 

förnyad dialog om anslutningstidpunkt.  

Det löpande lönearbetet och ytterligare digitalisering i arbetssätt för de 21 länsstyrelserna samt 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är prioriterade arbetsområden under 2020. 

12. UPPFÖLJNING 

I linje med uppföljningsmodellen i treårsstrategin Vägen till visionen Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2018-2020 kommer verksamhetsplanen att följas upp i samband med tertialuppföljningarna. 

Under 2020 genomför vi tre tertialuppföljningar. Uppföljning av enheternas aktivitetsplaner görs 

av enheterna själva i LISA. Den övergripande verksamhetsplanen följs upp av länsledningen vid 

tertialsamtal då enhetschefen för Stabsenheten och verksamhetscontrollern rapporterar till 

länsledningen.  
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     BILAGA 1 

 

BUDGET 2020 
 

Sammanställning kostnader 

Enhet            Förvaltnings- 
           anslag             
Länsledningens disposition                                 749  
Länsledning                                    4 300              
Staben                            19 700     
Miljövårdsenheten                        17 200     
Landsbygdsenheten                          20 000     
Samhällsutvecklingsenheten       15 700 
Gem. kostnader                         12 500       
                       
SUMMA:                 90 149 

 

Sammanställning finansiering 

Förvaltningsanslag                 
Tilldelat anslag        88 940    
Anslagssparande 2019                       1 209            
 SUMMA                  90 149         
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     BILAGA 2 

 

ORGANISATION  
Länsstyrelsens organisation 1 jan 2020 
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      BILAGA 3 

KOMPETENSUTVECKLING 2020  
 

PLANERADE INSATSER  

 

Nationell ledarutbildning – 2 chefer Våren 

Hot och våldsutbildning - berörda medarbetare Hösten 

Arbetsmiljöutbildning – chefer och skyddsombud Hösten 

Våld som arbetsgivarfråga, det svåra samtalet – tre aktiviteter 
under 2020, för samtliga chefer  

År 2020 

Halkkörning för de som arbetar i fält Hösten 

Utbildning lönesamtal för samtliga– medarbetare och chefer  

Tillitsbaserad ledning och styrning föreläsning - samtliga 
medarbetare 

Våren 

  

Interna utbildningar 
 

Klarspråksutbildning  Pågår 

Diarieföring Platina April och 
november 

LISA - praktisk användning   

Media utbildning   

Tillgänglighetsutbildning (webbutbildning)  

Introduktionsutbildning  April och 
november 

Förvaltningsutbildning - april och november April och 
november 

Offentlighet och sekretess April och 
november 
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BILAGA 4 

PRIORITERINGAR INOM SAKOMRÅDEN 2020 

Övrig förvaltning  

• Utveckla älgförvaltningen genom utbildning och stöttning av älgförvaltningsgrupperna, 

särskilt i processen kring älgskötselplaner. 

• Fokusera på jämställdhet i viltförvaltningen 

Trafikföreskrifter  

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

ex tävlingar på väg). 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

• Genomföra normalkontroller och handlägga anmälningsärenden och inom samtliga 
kontrollområden såsom; djurskydd, livsmedel och foder i primärproduktion, 
seminverksamhet, djurhälsopersonal, inkl. VILA-vet., hygienrutiner, läkemedel gård, 
handelsnormer ägg och hästpass m.m. Högre prioritet ges till att genomföra normalkontroller 
inom djurskyddsområdet.   

• Fortsatt implementera mobila djurskyddskontroller och ytterligare utveckla det goda 
kontrollmötet 

• Revision och samordning av kommunernas livsmedelskontroll. Bedöma förutsättningar för 
samverkan mellan kommuner.  

• Efter övertagandet av polisens uppgifter från den 1 juni 2018 fortsätta att utveckla den 
gemensamma organisationen för länsstyrelserna i G-, H-, K-län. 

• Genomföra upphandlingar av djurhem och eventuellt andra typer av tjänster enligt 
djurskyddslagen och tillsynslagen. 

Regional tillväxt  

• Arbeta för det övergripande målet och de tre delmålen för en sammanhållen 

landsbygdspolitik. 

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

utvecklingsstrategin och samarbete kring strukturfonderna.  

• Bidra till genomförandet av det regionala serviceprogrammet. 

• Arbeta vidare med Regional Skogsstrategi Småland tillsammans med andra organisationer. 

Infrastrukturplanering  

• Tillsammans med Regionen och kommunerna arbeta med den regionala bredbandsstrategin 

för en fortsatt utbyggnad 

• Arbeta med betaltjänster; tillsammans med högskolan i Skövde och skydd och beredskap 

genomföra workshop ”Om betalsystemen kraschar”. 
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Hållbar samhällsplanering och boende  

• Kompetensatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen.  

• Boverkets PBL, Kompetens PBL och Kulturvärden. Kulturmiljödag. Arkitektur och gestaltad 

livsmiljö 

• Bostadsfrågan. Bostadsmarknadsanalysen, uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att 

motverka vräkningar av barnfamiljer – gemensamt med sociala och bostadsstöden 

• Översiktsplanering enligt PBL – flera kommuner arbetar med sina översiktsplaner  

Energi och klimat 

• Verka för ett fossilfritt Kronoberg med fokus på transportområdet 

• Driva arbetet med ”Fossilfria länsstyrelser”, till nytta för samtliga länsstyrelser. 

Kulturmiljö  

• PBL Kompetens Kulturvärden på Kulturmiljödagen hösten 2020 i samverkan med plan. 

• Nationella planen för omprövning av vattenkraft 

• Vägskäl - Utgrävning pågår - Jämställd arkeologi 

• Handläggning arkeologi 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 

• Genomförande av TFÖ 2020 

• Krigsorganisation 

• Informationssäkerhet 

Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd 

 

Prövning och tillsyn 
inom naturvårdsområdet 

- Satsning på djurparkshägn, djurhandlare och konservatorer  

- Bevakning av jordbruksmarksfrågorna 

- Rutiner för hantering av invasiva arter  

Dricksvatten - Göra regional vattenförsörjningsplan 

- Nätverka med kommunerna kring dricksvattenförsörjningen  

Vattenverksamhet - Kartläggning och tillsyn av vattenuttag 

- Förberedande arbete inför arbetet med att genomföra nationella 
planen (NAP), inkl. anläggningar som inte ingår i NAP. Stärka 
samarbetet med Blekinge. 

- Prioritera Mörrumsån 

Dammsäkerhet - Tillsyn av anläggningar i klass B & C. 

Restaurering - Ta fram regional åtgärdsplan för kalkning 2019-2023 

- Bekämpa sjögull i Åsnen. 
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Friluftsliv - Kommunturné om de tio frilutslivsmålen 

- Utveckla friluftsliv & turism kring Åsnen 

Miljömål - Revidera Kronobergs miljömål 

- Kraftsamla inom Green-Act 

Klimatanpassning - Fastställa KSA och vår handlingsplan 

Naturvård/förvaltning - Ta fram tillgänglighetsplan för länets skyddade områden 

- Utveckla Åsnenförvaltningen 

- Inventera granbarkborreangrepp systematiskt och minimera 
angrepp 

- Gå igenom befintliga skötselplaners aktualitet och revidera minst 
fem planer. 

- Slutför arbetet med strategi för naturvårdande skötsel 

Tillsynsvägledning - PFAS för kommuner 

- Satsning på deponier 

Miljöövervakning - Fastställa länsprogram för regional miljöövervakning 2021 – 
2026 

Våtmark - Fortsätta våtmarkssatsningen, både åtgärder och utredningar 

Vindkraft - Processkartläggning över vindkraft och prövningsprocessen 

Miljötillsyn - Tillsynsprogram över egna IED verksamheter 

- Internationellt utbyte med Bosnien 

EBH tillsyn - Tillsyn av två pappersbruk 

Artbevarande - Starta och driva ett trädprojekt 

- Genomföra en ny pollinatörssatsning 

Lantbruk och landsbygd  

• Klara målen enligt SUSS för jordbrukarstöden 2020. Prioritera och planera arbetet med 
jordbrukarstöden (handläggning och fältarbete) så att delutbetalning och slututbetalning i 
direktstöden, kompensationsstödet, miljöersättningarna och ekologiska stöden kan betalas 
ut så tidigt som möjligt.  

• Minska mängden släpande ärenden inom miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 
för åren 2015-2019. Avsluta majoriteten släpande ärenden inom Ersättning för ekologisk 
produktion för åren 2015-2019. 

• Handlägga och besluta om ansökningar och utbetalningar i landsbygdsstöden och under 
året närma oss målen i SUSS-PoF för att på bästa sätt medverka till en god utveckling av 
landsbygden i länet.  

• Att använda egna projekt effektivt för att arbeta med god stödanslutning, minskade fel i 
jordbrukarstöd samt verka för miljömål, ökad konkurrenskraft och landsbygdsutveckling. 

• Tillsammans med Regionen och LRF fortsätta arbeta enligt handlingsplanen i den 
beslutade Livsmedelsstrategin.  
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Fiske   

• Genomföra utbildning av tillsynspersoner utifrån de nya föreskrifterna om fisketillsyn 

• Ta fram en länsfiskevårdsplan 

Folkhälsa  

• Livsstil Kronobergs arbete med den regionala handlingsplanen ANDT 

• Regional myndighetssamverkan Kronoberg 

• Regional handlingsplan Tobacco Endgame 

• Föräldraskapsstödsarbetet med fokus på nya nationella strategin 

Jämställdhet  

• Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor 

• Fortsätta utvecklingen av Regionalt Resurscentrum heder 

• Fortsätta utveckla statsbidrag inom integration kring integrering av jämställdhet och 

mänskliga rättigheter 

• Implementering av program för mänskliga rättigheter 

• Fortsatt utbildning om barnkonventionen 

• Samordna tillgänglighetsrådet 

Nationella minoriteter 

• Genomföra träff med nationella minoriteter 

• Arbete med länets kulturplan tillsammans med Regionen. 

Integration 

• Arbeta med mål och samverkansområden i SÖK:en (Strategisk överenskommelse i 

Kronoberg gällande Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv). 

• Effektiv hantering av statsbidrag 

Mänskliga rättigheter 

• Kartläggning av arbete med mänskliga rättigheter 

• Implementering av program för mänskliga rättigheter 

• Pride 

• Utbildning om barnkonventionen 

Internt stöd  

• Utveckla våra lokaler så att de blir ändamålsenliga, för 2020 särskilt köket och 

tillgänglighetsanpassning på nedre plan (Stabsenheten) 

• Genomföra medarbetarundersökning och ta fram handlingsplaner (HR) 

• Revidera samverkansavtalet och omställningsavtal (HR) 

• Förbättra och tydliggöra rutinerna runt upphandlingar och avtal (ekonomi) 

• Stärka och kommunicera oss som attraktiv arbetsgivare (Stabsenheten) 

• Vidareutveckla lokalt lönebildningsarbete (HR) 

• Vidareutveckla kompetensbaserad rekrytering, med bättre behovsanalyser (HR) 
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• Fortsätta med översynen av styrdokument samt tydliggöra dem på intranätet (Stabsenheten) 

• Öka användandet av LISA för budget, verksamhetsstyrning och HR (Stabsenheten) 

• Hålla korta handläggningstider (Stabsenheten) 

• Öka användandet av mallar i Platina (Stabsenheten) 

• Fortsatt arbete med klarspråk (Kommunikation) 

• Webbdirektivet, som är en del av tillgänglighetsdirektivet (Kommunikation) 

• Effektivisera arbetet med internremisser (Stabsenheten) 
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BILAGA 5 

HANDLINGSPLAN ÖVERGRIPANDE ARBETE MED 

AGENDA 2030 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala 
målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Länsstyrelsens breda verksamhet bidrar till att uppnå de globala målen enligt Agenda 2030. 
Denna handlingsplan omfattar det övergripande arbetet. 

MÅL FÖR 2020 

Nedan redovisas Länsstyrelsens mål för 2020. För konkreta aktiviteter, se handlingsplan nedan. 

• Verka för genomförande av och sprida kunskap om Agenda 2030 tillsammans med övriga 
aktörer i länet 

• Ge medarbetarna stärkta förutsättningar att arbeta med Agenda 2030 och mänskliga 
rättigheter.  

• Utveckla vår verksamhet så att den bättre bidrar till att uppfylla Agenda 2030 

 

Mål/Målområde 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 

Kommentar 

1 Sprida kunskap om Agenda 2030 
i externa sammanhang, genom 
att visa hur vi kopplar vårt arbete 
till Agenda 2030  

EC och FC EC och FC, 
alla 
medarbetare 

EC följer upp vid 
tertial 

2 Aktivt samarbeta med Region 
Kronoberg i deras uppdrag 

Malin Bendz-
Hellgren 

EC  

3 Undersöka förutsättningar för 
ett väl fungerande regionalt 
nätverk (se ovan) 

Malin Bendz-
Hellgren 

EC  

4 Intern Agenda 2030-vecka Anna Gilius Agenda 2030 
arbetsgrupp 

Genomförd/inte 

5 Verka för nationella 
handläggarstöd 

Karin 
Hopstadius 

Agenda 2030 
arbetsgrupp 
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6 Förbättra informationen om 
Agenda 2030 på intranätet 

Malin Bendz-
Hellgren  

Berörda 
verksamheter 

Genomfört mars 
2020/inte 

7 Använda nulägesbilden av 
mappningen för 
verksamhetsutveckling 

EC och FC Enheter och 
Funktioner 

Inför VP 2020 

8 Hållbarhetssäkra våra 
konferenser, ta fram en 
checklista 

Ida 
Andreasson 

Berörda 
verksamheter  

Checklista 
finns/finns inte 
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      BILAGA 6 

 

HANDLINGSPLAN MILJÖLEDNING 2020 

 

Målområde TJÄNSTERESOR 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 
Kommentar 

1 Mål: Utsläpp av koldioxid, 
per anställd, från 
tjänsteresor med bil ska ha 
minskat med 25 %, jämfört 
med 2019. 

Miljöledning-
samordnare 

 Kg CO2 per 
årsarbetskraft, 
(NV-rapp) 

1.1 
Genomföra utbildningsinsats i 
Eco Driving 

Miljölednings-
samordnare 

  

1.2 
Revidera riktlinjer för 
tjänsteresor 

Miljölednings-
samordnare 

  

1.3 Utvärdera modell för intern 
klimatväxling 

Miljölednings-
samordnare 

  

2 Mål: Antalet anställda som 
cyklar/går/åker kollektivt 
till arbetsplatsen ökar 

Miljölednings-
samordnare 

 Via årlig resvane-
undersökning 

2.1 Cykelvänlig arbetsplats, 
fortsatt arbete med kriterier 

Miljölednings-
samordnare 

HR  

Målområde RESURSHANTERING 

3 Mål: Hållbart hyresavtal 
upprättas med 
hyresvärdarna 

Ekonomi Miljölednings-
samordnare 

Bilaga finns ja/nej 

3.1 Delta i arbetsgrupp ang. 
hyresavtal och framtagande av 
bilaga för grönt hyresavtal 
som inkluderar alla tre dimen-
sionerna av hållbarhet; sociala, 
ekonomiska och ekologiska 

Miljölednings-
samordnare 

  

Målområde UPPHANDLING 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 
Kommentar 



 

                                                                                                       

28 
 

4 Mål: Miljökrav finns med 
där det är relevant vid 
upphandling och avrop 

Ekonomi Miljölednings-
samordnare 

Redovisas i NV-
rapportering 

4.1 
Översyn av styrdokument 
som underlättar att ställa 
miljökrav vid upphandling och 
avrop 

Ekonomi Miljölednings-
samordnare 

 

4.2 
Genomföra minst 5 
leverantörsuppföljningar för 
att verifiera miljökrav 

Miljölednings-
samordnare 

Ekonomi  

Aktiviteter inom miljöledning som är  

- Kopplade till andra interna handlingsplaner 
- direkt kopplade till långsiktiga målen i internt miljöprogram 

1 
Informationsinsats till 
städföretag om avfalls- och 
kemikaliehantering 

Miljölednings-
samordnare 

 Kopplar till 
långsiktigt mål om 
resurshantering 

2 
Minska antal papperskorgar i 
kontorslandskapet 

Miljölednings-
samordnare 

Service och 
kommunikation 

Kopplar till 
långsiktigt mål om 
resurshantering 

3 Undersöka förutsättningarna 
för KRAV-certifiering av cafét 

 

Miljölednings-
samordnare 

Service och 
kommunikation 

Kopplar till 
långsiktigt mål om 
öka inköp av 
ekologiska och 
närproducerade 
livsmedel 

4 
Synliggöra länsstyrelsens 
miljöarbete. Kommunicera 
rapportering till Naturvårds-
verket på ett överskådligt och 
lättförståeligt sätt 

Miljölednings-
samordnare 

 Kopplar till 
långsiktigt mål om 
ökat genomslag för 
arbetet med 
miljökvalitetsmålen 

5 
Verka för genomförande av 
åtgärder i länets regionala 
åtgärdsprogram för miljömål 
(enligt uppdrag regionalt 
miljömålsarbete) 

Miljömål-
samordnare 

 Kopplar till 
långsiktigt mål om 
ökat genomslag för 
arbetet med 
miljökvalitetsmålen 
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BILAGA 7 

HANDLINGSPLAN INFORMATIONSSÄKERHET 

OCH DATASKYDD 2020 
Vi ska jobba för att nå en god säkerhetskultur inklusive dataskyddskultur. Informationssäkerhet 

handlar om att hindra information från att läcka ut, förvanskas eller förstöras. Det handlar också 

om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer och i rätt tid. Informationen ska 

inte hamna i orätta händer och missbrukas. Dataskyddet är en del av informationssäkerheten. 

Dataskyddets fokus är att skydda den enskildes integritet medan informationssäkerheten ser till 

all slags information vi har.  

GEMENSAMT SÄKERHETSARBETE 
Frågorna om informationssäkerhet och dataskydd är en del av det större säkerhetsarbetet. Därför 

ska ett nära samarbete fortsatt ske mellan informationssäkerhetssamordnaren, 

dataskyddssamordnaren och säkerhetschefen. 

EGET ANSVAR 
Varje medarbetare har ett ansvar att följa bestämmelserna om informationssäkerhet och 

dataskyddsförordningen. Verksamheterna behöver anpassa sina arbetssätt till lokala och 

nationella rutiner och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i den takt de tas fram. 

Medarbetarna behöver förutsättningar för att kunna följa bestämmelserna genom lämplig 

utbildning och information.  

LAGSTIFTNING 
Dataskyddsfrågorna regleras bl.a. i dataskyddsförordningen1. Länsstyrelsen har ett ansvar att 

arbeta med informationssäkerhet. Detta tas upp i förordning (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet 

och rapportering av IT-incidenter (MSBFS 2016:1 och 2016:2). 

MÅL ATT UPPNÅ 
Utifrån MSB:s föreskrifter har vi definierat ett antal krav. 

1. Vi ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet 

2. Vi ska ha en informationssäkerhetspolicy och vid behov kompletterande styrande 

dokument 

3. Vi ska ha en god säkerhetskultur 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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4. Vi ska ha en process för informationsklassning 

5. Vi ska ha rutiner för incidentrapportering 

6. Vi ska ha rutiner för kontinuitetshantering 

7. Vi ska ha tydlig dokumentation i de fall andra myndigheter/organisationer hanterar vår 

information 

ISS = Informationssäkerhetssamordnare 

DSS = Dataskyddssamordnare 

Mål/Målområde, Vi ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 

Kommentar 

 Fortsatt förankring av 
informationssäkerhet i 
samband med verksamhets-
planering och uppföljning 

Controller ISS, DSS  

 Återkommande uppföljning 
med länsledningen 

ISS, DSS Länsled-
ningen 

 

Mål/Målområde, Vi ska ha en informationssäkerhetspolicy och vid behov 
kompletterande styrdokument 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 

Kommentar 

 Ta fram lokala rutiner enligt de 
kommande riktlinjerna för e-
posthantering och e-lagring 

DSS ISS, 
Cheferna 

NODs mål B) Data-
skyddsarbetet är väldoku-
menterat, känt och begripligt. 

 Ta fram rutin för hur vi 
implementerar styrdokument 
från NOD. 

DSS  NODs mål B) Data-
skyddsarbetet är väldoku-
menterat, känt och begripligt. 

 Föra in våra behandlingar i det 
nya systemet för artikel 30-
förteckningen 

DSS Cheferna, 
arb.grp. för 
dataskydd 

NOD:s mål E) Länssty-
relsernas arbete med artikel 
30-förteckningen fungerar 

 Ta fram lokal rutin för hur 
upptäcka nya/ändrade 
behandlingar till artikel 30-
förteckningen 

DSS  NOD:s mål E) 
Länsstyrelsernas arbete med 
artikel 30-förteckningen 
fungerar 

Mål/Målområde, Vi ska ha en god säkerhetskultur 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 
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Kommentar 

 Ta fram en utbildningsplan 
och utbilda enligt den. 

ISS, DSS HR NOD:s mål D) Länssty-
relserna följer principerna för 
lagring och ändamåls-
begränsning 

 Arrangera ”Städvecka” 
Aktivitet under informations-
säkerhetsmånaden (oktober). 

 

DSS ISS, 
Kommunika
tion, 
samtliga 

NOD:s mål D) Länssty-
relserna följer principerna för 
lagring och ändamåls-
begränsning. 

 

Mål/Målområde, Vi ska ha en process för informationsklassning 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 

Kommentar 

 Utifrån den nationellt 
framtagna modellen och 
metodstödet arbeta med 
informationsklassning och 
synka med 
informationskartläggningen 

ISS EC Här behöver vi vänta in 
det nationella 
metodstödet, som ännu 
ej är framtaget. 

Mål/Målområde, Vi ska ha en rutin för incidentrapportering 

Nr Mål/Aktivitet Ansvarig Delaktiga Uppföljning/ 

Kommentar 

 Genomföra lokal informa-
tionskampanj kopplat till 
incidentrapporteringsportalen 

ISS Kommuni-
kation, 
Säkerhets-
gruppen 

 

 Gå igenom ansvar och roller 
kring incidentrapportering för 
cheferna 

ISS Samtliga 
chefer 
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BILAGA 8 

KONTROLL- TILLSYNS- OCH 

TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLANER 2020 

 

NAMN PÅ PLANEN DNR BESLUT 

DATUM 

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

281-6968-2018 181219 

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

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

Kontrollplan 2019–2021 - obligatorisk salmonellakontroll av 
fjäderfä 

283-6959-2018 181219 

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

283-6963-2018 181219 

Kontrollplan 2019–2021 - semin, embryoverksamhet och 
avel 

283-6970-2018 181219 

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

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

Kontrollplan 2019–2021 - hästpass och passutfärdande 
föreningar 

284-6962-2018 181219 

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

285-6961-2018 181219 

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

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

Tillsynsplan för Kulturmiljöfunktionen 430-4936-19  190918 

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

456-1558-2019 150202 

Behovsutredning Miljöbalken 2020-2022 500-6642-2019 191122 

Tillsynsplan, Miljöbalken 2019 500-1631-2019  

Tillsynsvägledningsplan, Miljöbalken 2019-2021 503-3391-2019  

Plan för tillsyn enligt lagen om skydd mot flyghavre och 
växtskyddslagen 

605-6418-2018 181219 

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

 

705-158-2020 

 

200122 

 


