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Länsstyrelsen Skånes 
verksamhetsplan

Förutsättningar inför 2022
Pandemin Covid-19 slog under 2020 och 2021 mot hela världen och Länsstyrel-
sen har snabbt, bland annat i sin egenskap av geografiskt områdesansvarig, fått 
ställa om sin verksamhet och både bedrivit en krisledning i ett omfång man ti-
digare inte varit med om och hanterat nya typer av uppdrag. Pandemin kommer 
fortsätta att påverka vårt arbete även under 2022.  

Förutsättningarna i vår omvärld ändras vilket också kräver förändring av Läns-
styrelsen. Rapporten Climate Change 2021, The Physical Science Basis från FNs kli-
matpanel IPCC visar att det är viktigare än någonsin att växla upp arbetet inom 
klimatområdet. Under 2022 prioriterar sakområdesverksamheten det operativa 
arbetet bland annat utifrån utmaningar identifierade i rapporten. Vi ser samtidigt 
ett behov av att fortsätta arbetet med de prioriteringar som redan tidigare arbe-
tats fram för verksamheten.

”Det nya normala” med allt vad det kan komma att betyda, bland annat i form 
av ett förändrat arbetsliv med ökad flexibilitet, kommer medföra nya perspektiv 
i Länsstyrelsens arbete. Inför 2023 finns möjligheter till att kunna lyfta blicken 
och prioritera bland de utmaningar som ligger framför oss.

Verksamhetsplanens innehåll
Verksamhetsplanen omfattar inte hela Länsstyrelsens verksamhet, utan fokuserar 
på prioriterade områden. Verksamhetsplanen är ledningens styrdokument och 
målgruppen är myndighetens chefer och medarbetare. 

Under våren 2018 genomförde ledningsgruppen ett omvärldsarbete i tre steg. 
Arbetet omfattade megatrender i världen, en historisk tillbakablick på vilka 
händelser i omvärlden de senaste tio åren som har haft stor påverkan på Länssty-
relsens Skånes verksamhet, samt vilka trender i omvärlden som är viktigast för 
Länsstyrelsen att förhålla sig till på tre till fem års sikt. Resultatet av omvärlds-
spaningarna kopplat till Länsstyrelsens uppdrag att bidra till Agenda 2030 samt 
ambitionen att verka för det bästa för Skånes människor, djur och natur – idag 
och i morgon – har legat till grund för formulerandet av gemensamma priorite-
ringar för perioden 2019–2021. Pandemin Covid-19 har påverkat möjligheterna 
att fortsätta arbetet enligt tidigare verksamhetsplan. De gemensamma priorite-
ringarna förlängs därför till att även gälla under 2022 då de är fortsatt viktiga för 
Länsstyrelsens arbete och trenderna de baserats på inte minskat i relevans. 

1.
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De gemensamma prioriteringarna kopplar till vår sakområdesverksamhet och 
bottnar i Länsstyrelsens myndighetsuppdrag. Vår roll och våra uppdrag samt hur 
vi styrs som myndighet presenteras i kapitel 2.

De gemensamma prioriteringarna ska vara just gemensamma, dvs de fokuserar 
på tvärsektoriellt arbete som kräver hela myndighetens engagemang för att han-
tera utmaningarna som identifierats i omvärldsanalysen. Prioriteringarna inklu-
sive underliggande strategiska mål tas upp i kapitel 3.

Länsstyrelsen har även viktiga uppdrag när det gäller att integrera sektorsöver-
gripande uppgifter i verksamheten. I vår verksamhetsplan för 2022 fortsätter vi 
att fokusera på jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljöledningsarbete. Prio-
riteringar och underliggande strategiska mål tas upp i kapitel 4.

För att arbeta effektivt med de gemensamma prioriteringarna, de sektorsöver-
gripande uppgifterna och övrig verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att 
utveckla vår verksamhet. Prioritering för vårt gemensamma förändrings- och 
utvecklingsarbete och underliggande strategiska mål, tas upp i kapitel 5.

Budgeten är ett viktigt styrmedel för att hantera såväl prioriterade frågor som 
myndighetens övriga arbete. Budgetförutsättningar för 2022 diskuteras i kapi-
tel 6.

För att hantera alla uppdrag vi har som myndighet behöver vi en väl fungerande 
organisation. Vår organisationsstruktur presenteras i kapitel 7.
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Länsstyrelsens roll och 
uppdrag

I Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 
anges att i varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen 
i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda 
förvaltningsuppgifter. 

Det saknas ett riksdagsbundet mål för länsstyrelserna. Övergripande ska dock 
länsstyrelserna verka för att nationella mål ska få genomslag i länen, samtidigt som 
hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Detta omfattar samtliga 
län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan staten, kommunerna och re-
gionerna.

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta – det gör vi genom att ta 
ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. 
Vi arbetar för att främja länets utveckling och följer noga tillståndet i Skåne. Vi 
underrättar regeringen om det som är särskilt viktigt att ha vetskap om och om 
händelser som inträffat i länet.

I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner i frå-
gor som rör länets utveckling och som beslutfattare. Vårt uppdrag innebär också 
att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet 
och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld 
och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Så här styrs Länsstyrelsen

LAGSTIFTNING

Länsstyrelsernas uppdrag ges via lag av riksdagen och via förordning eller beslut av 
regeringen. Även EU:s direktiv och förordningar styr länsstyrelsernas verksamhet. 
Genom lagstiftningen ges också mandat till andra statliga myndigheter att före-
skriva uppdrag för länsstyrelserna. 

LÄNSSTYRELSEINSTRUKTIONEN

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (Länsstyrelseinstruktionen) är 
regeringens förordning som anger de övergripande uppdragen för Länsstyrelsens 
verksamhet. I den beskrivs bland annat:

•	 Länsstyrelsens uppgifter
•	 Myndighetens ledning
•	 Samråd med andra myndigheter i vissa frågor

2.
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•	 Regler för olika delegationer
•	 Anställningsförfarande
•	 Landshövdingens tjänstebostad
•	 Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

REGLERINGSBREV

Regleringsbrevet är beslut av regeringen med styrmedel för verksamhets-
året. Regleringsbrevet beslutas varje år och innehåller uppdrag samt rikt-
linjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. 
Även finansieringen av länsstyrelsernas förvaltningsanslag anges i regle-
ringsbrevet.

ANDRA UPPDRAG

Förutom uppdrag reglerade i lagstiftning, utifrån länsstyrelseinstruktionen 
och i regleringsbrevet får Länsstyrelsen särskilda uppdrag direkt från andra 
myndigheter eller från Regeringskansliet.  

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ställer krav på 
och definierar vad den interna styrningen och kontrollen på myndigheten 
ska omfatta. En integrerad intern styrning och kontroll i Länsstyrelsens 
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning säkerställer att länssty-
relsen med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, når verksamhetens mål 
samt uppfyller kraven i 3§ i Myndighetsförordningen (2007:515).
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Länsstyrelsens 
gemensamma 
prioriteringar 2019-2022

Prioriteringarna innebär att vi under en period kraftsamlar kring uppdrag som är 
av särskild vikt för Skåne och där Länsstyrelsens arbetsinsatser har stor möjlighet 
att påverka utvecklingen. Prioriteringarna är gemensamma för hela myndigheten, 
vilket innebär att de ska engagera hela verksamheten och följas upp och utvärde-
ras samlat. Inom varje prioritering finns övergripande strategiska mål som årligen 
revideras.

Kriterierna för prioriteringarna är att de ska vara samhällsövergripande och rele-
vanta för hela Skåne. Samtidigt ska de vara tydliga och betona det viktigaste vi vill 
fokusera på under den period som verksamhetsplaneringen avser.

Förutsättningar och utmaningar i Skåne

Skåne är det tionde största länet till ytan, varav cirka 45 procent är jordbruks-
mark. Det är det näst mest tätbefolkade länet, 30 september 2021 bodde 1 399 
684 personer här (statistik från SCB). Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden 
av alla län och det finns skillnader inom länet när det gäller sysselsättning och ut-
bildningsnivå. I vår omvärldsanalys har vi identifierat ett antal utmaningar. Dessa 
utmaningar speglar sig i Länsstyrelsen Skånes prioriteringar som vi presenterar 
nedan och utvecklar i nästa kapitel.

EN GOD ETABLERING OCH INTEGRATION

Skåne har historiskt sett tagit emot ett stort antal nyanlända. Detta ställer krav 
på samhället när det gäller bland annat bostad och försörjning. Skåne har utifrån 
ett nationellt perspektiv en låg sysselsättningsgrad. Det är skillnad mellan kom-
munerna men också mellan inrikes- och utrikesfödda. Därför blir arbetet med att 
bidra till ett gott mottagande av nyanlända och en effektivare etableringsprocess 
viktiga frågor för Länsstyrelsen.  

ÖKAT BOSTADSBYGGANDE OCH HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN

De senaste årens kraftiga befolkningsökning i kombination med ett lågt bostads-
byggande har lett till bostadsbrist i hela länet. Därför är ett ökat bostadsbyggande 
och en väl fungerande bostadsförsörjning som möter olika gruppers behov en 
hög prioritet. Det är en utmaning att skapa förutsättningar för ett ökat bostads-
byggande samtidigt som vi hushållar med den värdefulla åkermarken och tar 
hänsyn till andra allmänna intressen. Dessutom är tillgången till rent vatten avgö-

3.
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rande för Skånes utveckling. Samma sak gäller för naturmiljön och den skånska 
åkermarken. Den är i världsklass och en viktig resurs för både länet och Sverige. 
Därför prioriterar Länsstyrelsen Skåne arbetet med att säkra tillgången till rent 
vatten och att stärka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande, men också med 
att arbeta för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en 
sund livsmedelshantering. 

KLIMATSMART SKÅNE

Att begränsa klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringarna är 
en av de största globala utmaningarna. Vi behöver skydda miljön och arbeta för 
en hållbar framtid. Utsläpp ska inte skada människor, djur och natur. Den biolo-
giska mångfalden ska bevaras, och energi och naturresurser ska användas på ett 
effektivt sätt. Det finns risk för att skånska sandstränder kommer att försvinna 
och att översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt. Trots att kom-
muner, företag och medborgare har ett stort engagemang i dessa frågor så är 
arbetet långt ifrån tillräckligt för att de 15 miljökvalitetsmål som berör Skåne ska 
uppnås. Därför prioriterar Länsstyrelsen Skåne arbetet med att minska klimatpå-
verkan, att skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer samt att arbeta 
med klimatanpassningsfrågor.   

CIVILT FÖRSVAR

Mycket har förändrats i omvärlden. Vikten av att det är många funktioner som 
måste fungera vid höjd beredskap, och även under krig, har väckts till liv. Reger-
ingens fokus på att stärka totalförsvaret har därför ökat. Länsstyrelsen är en vä-
sentlig aktör inom totalförsvaret för samordning av det civila försvaret och för att 
stödja planeringen av totalförsvaret. Samordning av det civila försvaret innebär 
bland annat att samordna de civila försvarsåtgärderna. Länsstyrelsens uppdrag är 
också att stödja och samordna kommunernas och regionernas åtgärder inför och 
i ett eventuellt krisläge med höjd beredskap.

BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

I Skåne, likt övriga län i landet, finns det ett stort behov av att stärka det brotts-
förebyggande arbetet. Därför fokuserar Länsstyrelsen på att vara ett stöd som 
kan möta kommuners och andra lokala aktörers behov av samverkan, kompetens-
utveckling och expertstöd inom området.
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Gemensamma prioriteringar 2019-2022

Hållbart är ett nyckelord för hela Länsstyrelsens verksamhet då vi har i uppdrag 
att bidra till genomförandet av Agenda 2030. De 17 globala målen för hållbar 
utveckling är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan uppnås 
på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att 
målen ska kunna uppnås. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner 
av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – och alla dimensioner måste 
beaktas i våra prioriteringar. Vi kommer att få konflikter mellan olika intressen 
framöver och vi måste kunna hantera dessa konflikter på ett hållbart sätt. Det 
kommer att bli ökat fokus på Länsstyrelsens avvägningsansvar, vilket i praktiken 
innebär att kunna hantera olika intressen på ett sådant sätt att största möjliga 
samhällsnytta uppnås.

Med hänsyn tagen till länets utmaningar och Länsstyrelsens uppdrag och vision 
har vi landat i tre gemensamma prioriteringar: ett tryggt och delaktigt Skåne, 
hållbar mark- och vattenanvändning och robust livsmedelsförsörjning1. 

UPPLÄGG FÖR PRIORITERINGARNA

Upplägget för beskrivningen av prioriteringarna i de följande avsnitten följer 
följande struktur:

• Beskrivning av respektive prioritering
• Länsstyrelsens strategiska mål för att möta prioriteringarna
• Kopplingar till mål, uppdrag, strategier m m .

Utveckling och status inom respektive prioritering följs upp genom att vi går 
igenom mål och aktiviteter och därefter värderar prestationer och effekter. 
Ledningsgruppen ansvarar för att rapportering och uppföljning sker i anslutning 
till uppföljningarna.

1  Vårt arbete med prioriteringarna bidrar till agendamålen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.
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3.1 ETT TRYGGT OCH DELAKTIGT SKÅNE

Länsstyrelsens prioritering

Länsstyrelsen ska bidra till ett tryggt och delaktigt Skåne.

Denna prioritering omfattar områden som beredskap, civilt försvar, 
brottsförebyggande arbete, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
tillitsfrågor och näringsliv.

Fokus ligger på att inkludera andra aktörer i processerna och det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Fler medborgare behöver känna ökad delaktighet i samhället 
i stort och inkluderingen på den skånska bostadsmarknaden måste öka bland 
flera grupper. Frågor rörande stad- och landperspektiv måste beaktas mer i 
samhällsutvecklingen. Skånes invånare behöver få ökat förtroende för den civila 
beredskapen som Länsstyrelsen är ansvarig för.

Länsstyrelsens strategiska mål inom prioriteringen

KRISLEDNINGSFÖRMÅGA OCH CIVILT FÖRSVAR
Länsstyrelsen ska år 2022 ha en stärkt strategisk och operativ krisledningsförmåga 
för att återuppbygga ett skånskt civilt försvar samt ha bidragit till att öka samhällets 
förmåga att klara social oro, kriser och krig.

ETT INKLUDERANDE SKÅNE
Länsstyrelsen ska bidra till att jämlikheten och jämställdheten i Skåne har ökat 
2022. Genom samverkan och planering ökar förutsättningarna för allas delaktighet 
i samhällsutvecklingen, tillgång till bra bostäder, god folkhälsa, tätortsnära natur, 
samhällsservice och trygghet.

ETT KLIMATANPASSAT SKÅNE
År 2022 har Skånes förmåga att ställa om till fossilbränslefritt ökat. Länsstyrelsen 
har utvecklat arbetet med energi- och klimatomställning i syfte att minska 
utsläppen av klimatgaser, effektivisera energianvändningen och övergå till 
förnybara energikällor. Vidare har Skånes förmåga att hantera effekterna av ett 
förändrat klimat ökat. Länsstyrelsen har utvecklat arbetet med klimatanpassningar 
i syfte att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att 
samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. 
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Aktuella nationella mål som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• Mål för civilt försvar
• Mål för jämställdhet
• Mål för mänskliga rättigheter
• Nationella mål om 50% effektivare energianvändning till 2030
• Nationellt mål om 100% förnybar elproduktion 2040
• Nationellt mål om nettonollutsläpp 2045 samt utsläppsminskningar till dess
• Nationellt mål om minskning av utsläppen från transporter med 70% till 

2030

Regleringsbrevsuppdrag som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• 1A8: Sanering av förorenade områden
• 3A2: Energi- och klimatpolitiska mål
• 3B1: Myndighetssamverkan om statlig närvaro och service
• 3B7: Tätortsnära natur
• 3B14-3B22: Rasism och integration 
• 3C10: Mäns våld mot kvinnor
• 3C7: Jämställdhet
• 3D2: Plan- och bygglagstiftningen

Viktiga strategier och handlingsplaner som Länsstyrelsen arbetar med 
(exempel):
• Handlingsplan friluftsliv
• Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne
• Saneringsplan för strålsäkerhet 
• Skåne tillsammans mot brott
• Regional strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Skåne
• Plan för tätortsnära natur
• Länsstrategi för Jämställdhet: Ett jämställt Skåne – med tillhörande 

handlingsplan
• Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
• Nationell klimathandlingsplan och strategier
• Handlingsplan för fossilbränslefria länsstyrelser år 2030
• Regeringsuppdrag om stärkt tillsyn och samverkan för minskad brottslighet 

inom avfallsområdet
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3.2 HÅLLBAR MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING

Länsstyrelsens prioritering

Länsstyrelsen ska bidra till en hållbar mark- och vattenanvändning i Skåne.

Denna prioritering omfattar områden som vattenanvändning, användning av 
jordbruksmark, naturskydd, kulturskydd, planfrågor och näringsliv.

Fokus ligger på tidiga dialoger och att främja tillit och förtroende med 
andra aktörer. Det är viktigt med samsyn internt och externt om vilka 
förutsättningarna för en hållbar mark- och vattenanvändning är. 

Länsstyrelsens strategiska mål inom prioriteringen

HÅLLBARA PLANERINGSSTRATEGIER
Under 2022 fortsätter Länsstyrelsen Skånes att vägleda kommuner i deras utveckling 
av förmågan att arbeta med framåtriktade och hållbara planeringsstrategier.

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR
Under 2022 fortsätter Länsstyrelsen att bidra till att planeringen av utbyggnaden av 
Skånes transportsystem sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

HÅLLBAR HAVS- OCH VATTENFÖRVALTNING
Länsstyrelsen bidrar till att den ekologiska och kemiska statusen i Skånes hav, 
sjöar, vattendrag och grundvatten förbättras till år 20222 genom att säkerställa en 
långsiktigt hållbar fiskeförvaltning och hållbart vattenbruk, samt ökad kunskap om 
ekosystemtjänster kopplade till den marina och limniska miljön.

ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD I SKOGS- OCH ODLINGSLANDSKAP SAMT I 
DEN MARINA OCH LIMNISKA MILJÖN
Länsstyrelsen bidrar till att bryta trenden med minskad biologisk mångfald i 
skogs- och odlingslandskapet samt i den marina och limniska miljön till år 20223 
genom ökad kunskap om biologisk mångfald och hur ekosystemtjänster kan främja 
samhällets förmåga till hållbar utveckling.

2  Målår 2027 enligt Åtgärdsprogram Vatten
3  Målår 2030 enligt rev. Nagoya
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Aktuella nationella mål som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• Agenda 2030
• Miljömål
• Kulturmiljömål
• Jämställdhetsmål
• Nationella friluftsmål
• EU:s lista över invasiva arter

Regleringsbrevsuppdrag som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• 1A6: Grön infrastruktur
• 1A5: Moderna miljövillkor
• 1B3-4: Naturvård, friluftsliv, invasiva arter mm
• 3A6: Restaurering och anläggning av våtmarker
• 3A7: Skydd av värdefulla naturområden
• 3A10: Fisketillsyn
• 3B8: Havs- och vattenmiljö, vattenkraft mm
• 3D1: Tillsyn angående kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen
• 3D3: Tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Viktiga strategier och handlingsplaner som Länsstyrelsen arbetar med 
(exempel):
• Regional klimat- och energistrategi
• Åtgärdsprogram Miljömål
• Åtgärdsprogram Vattenförvaltning Södra Östersjön och Västerhavet
• Naturvårdsstrategin & Handlingsplan Grön infrastruktur
• Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029
• Strategi för bekämpning av invasiva arter
• Regional strategi för formellt skydd av skog
• Regional utvecklingsstrategi för Skåne 
• Handlingsplan för Skånes friluftsliv
• Naturvårdsplan för Skåne 
• Handlingsplan för marina skyddsområden i Södra Östersjön och Västerhavet
• Regional friluftslivsplan
• Strategier för viltförvaltning (olika arter)
• Regional strategi för minskad övergödning
• Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
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3.3 ROBUST LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

Länsstyrelsens prioritering

Länsstyrelsen ska bidra till en robust livsmedelsförsörjning i Skåne.

Denna prioritering omfattar områden som vattenanvändning, lantbruk, 
näringsliv, klimatfrågor, tillsynsfrågor och beredskap.

Fokus ligger på livsmedelsförsörjning i ett beredskapsperspektiv, minskat 
matsvinn och ett gott djurskydd. Utgångspunkten i ett beredskapsperspektiv 
är att Skånes livsmedelsförsörjning är viktig för hela Sverige. Länsstyrelsen 
verkar för att Skåne ska fortsätta vara en ledande region för hållbar 
livsmedelsproduktion i Sverige.

Länsstyrelsens strategiska mål inom prioriteringen

KONKURRENSKRAFTIG OCH ROBUST LIVSMEDELSKEDJA
År 2022 har Länsstyrelsen bidragit till en mer konkurrenskraftig och robust 
livsmedelskedja i Skåne där produktionen ökar utan negativ påverkan på klimatet, 
allmänna vattentillgångar eller den biologiska mångfalden.

HÅLLBAR OCH SÄKER LIVSMEDELSPRODUKTION
År 2022 har Länsstyrelsen bidragit till att trygga det mervärde i primär- och 
animalieproduktionen som ligger i ett gott smittskydd och djurskydd, samt en 
ansvarsfull användning av antibiotika och växtskyddsmedel.

HÅLLBAR VATTENFÖRSÖRJNING
År 2022 har Skåne en plan för hur en hållbar vattenförsörjning långsiktigt ska 
säkerställas. Länsstyrelsens arbete har skett i bred förankring med kommunerna, 
näringslivet, lantbruket och naturskyddsorganisationerna.

Aktuella nationella mål som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• Gott djurskydd och säkra livsmedel
• Konkurrenskraftig och hållbar jordbrukssektor
• Korta handläggningstider vid tillstånds- och utvecklingsprocesser
• Motverka antibiotikaresistens
• Minskad användning av växtskyddsmedel
• Nationell satsning på pollinerande insekter

Regleringsbrevsuppdrag som Länsstyrelsen arbetar med (exempel):
• 3A1: Effektiva handläggning, förenkla för företag m m
• 3C5 Regional tillväxt
• 1D1: Kontrollplan för livsmedelskedjan
• 3A3-5: Vattenskydd, vattenförsörjning
• 3A9: Lantbruk och landsbygd 
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Viktiga strategier och handlingsplaner som Länsstyrelsen arbetar med 
(exempel):
• Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet
• Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan
• Nationella och regionala livsmedelsstrategin
• Bredbandsstrategi för Skåne
• Regionala utvecklingsstrategin
• Regional vattenförsörjningsplan 
• Åtgärdsprogram för hotade arter ( jordbrukslandskapet)
• Regional strategi för minskad övergödning
• Regionala programmet för avhjälpande åtgärder för förorenade områden
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Sektorsövergripande 
uppgifter

Länsstyrelseinstruktionens 5 § tar upp ett antal sektorsövergripande 
uppgifter som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Dessa gäller jämställdhet, 
könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter, folkhälsa, förenkla 
för företag, anpassning till förändrat klimat och att verka för att behovet 
av bostäder tillgodoses. För jämställdhet och mänskliga rättigheter innebär 
skrivningarna i länsstyrelseinstruktionen att vi ska integrera dessa två perspektiv 
genom att belysa, analysera och beakta dessa frågor i vår verksamhet.

När det gäller miljöledningsarbetet framgår det i Förordning (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter att länsstyrelserna tillhör de myndigheter 
som har en skyldighet att ha ett miljöledningssystem. Miljöledningsarbetet ska 
integrera miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till 
verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

I verksamhetsplanen ligger fokus därmed på de tre områdena jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och miljöledning. Här har vi tagit fram prioriteringar och 
strategiska mål på myndighetsnivå i avsnitten 4.1–4.4.

Övergripande prioritering för sektorsövergripande uppgifter

Länsstyrelsen arbetar långsiktigt och strategiskt med att integrera de 
sektorsövergripande uppgifterna. För att ytterligare lägga tonvikt på 
detta arbete har vi nedan tagit fram en övergripande prioritering med ett 
underliggande strategiskt utvecklingsmål.

Övergripande prioritering för sektorsövergripande uppgifter

Länsstyrelsen ska öka integreringen av sektorsövergripande uppgifter i sin 
verksamhet.

JÄMSTÄLLDHET

Länsstyrelsen Skåne ska verka för att det nationella målet för svensk 
jämställdhetspolitik uppnås i länet, att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har en länsstrategi, Ett 
Jämställt Skåne, där vi regionaliserat de nationella jämställdhetspolitiska målen 

4.
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utifrån skånska förutsättningar och skrivningar i andra regionala strategier 
som vi arbetar utifrån. Till länsstrategin för jämställdhet finns en handlingsplan 
för de måluppfyllelser Länsstyrelsen Skåne har rådighet över. Den uppdateras 
årligen utifrån Länsstyrelsens uppdrag och arbete på området. I relevanta 
beslutsunderlag, styrdokument och skrivelser ska vi redovisa konsekvenser för 
kvinnors respektive mäns samt flickors och pojkars villkor. Vidare ska en analys 
göras av hur förslagen påverkar genomförandet av jämställdhetspolitiken. Vi ska 
också samordna arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå.

Strategiskt mål för jämställdhet:
• Länsstyrelsen ska bidra till att förbättra förutsättningarna för de mänskliga 

rättigheterna genom att integrera ett rättighetsperspektiv i verksamheten .

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Länsstyrelsen ska följa principerna om de mänskliga rättigheterna i vår 
verksamhet och främja det nationella målet att säkerställa full respekt för 
Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Vi har uppdrag 
att integrera de mänskliga rättigheterna genom att belysa, analysera och beakta 
rättigheterna i vår verksamhet, särskilt skyddet mot diskriminering. Vidare ska 
vi ta hänsyn till barnets bästa i beslut och åtgärder som rör barn och verka för 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Strategiskt mål för mänskliga rättigheter:
• Länsstyrelsen ska bidra till att förbättra förutsättningarna för de mänskliga 

rättigheterna genom att integrera ett rättighetsperspektiv i verksamheten .

MILJÖLEDNING

Enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska 
vi inom ramen för vårt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som 
integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till 
verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Strategiskt mål för miljöledningsarbetet
• Länsstyrelsen ska genom ett väl integrerat miljöledningssystem minska sin 

negativa miljöpåverkan .
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Effektiv och innovativ 
myndighet

Regeringens förväntningar gällande effektivitet och kvalitet är att Länsstyrelsen 
fortlöpande ska utveckla verksamheten och vara en innovativ och samverkande 
statsförvaltning. Myndighetens verksamhet ska vara rättssäker och effektiv med 
en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet. Vidare finns en förväntan på 
såväl ökad digitalisering som ökad kundnöjdhet och kortare handläggningstider.

Regeringen har, bland annat genom tillitsreformen, visat på vikten av att ut-
veckla formerna för styrning genom att balansera behovet av kontroll med ett 
ökat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. 
Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga 
verksamheter samt större nytta för medborgarna. För att få till stånd en till-
litsbaserad verksamhet behöver man arbeta med verksamhetens kultur, styrning 
och organisation med kunden i fokus.

Länsstyrelsen bedriver ett gemensamt avdelnings- och enhetsövergripande 
verksamhetsutvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i reger-
ingens förväntningar, länsstyrelsegemensamma nationella utvecklingssatsningar 
och strategier, samt inte minst utifrån identifierade behov av förändring inom 
den egna organisationen. Länsstyrelsen Skåne bevakar, deltar och tillvaratar, i de 
fall det är lämpligt, de satsningar som görs på nationell nivå. 

Prioritering och strategiska mål
2020–2021 har varit år präglade av ovanligt stor osäkerhet, i såväl det korta 
som i det långa perspektivet. Det har varit en avgörande förmåga för den som 
vill hitta vägarna framåt att klara av att leva med osäkerhet och snabb föränd-
ring. En aktiv omvärldsbevakning tillsammans med flexibilitet och en möjlighet 
till snabba justeringar kommer vara väsentligt även framöver. Likaså behovet av 
att skapa stabila, trygga och långsiktiga mål att sikta mot. 

Prioritering för det gemensamma förändrings- och utvecklingsarbetet

Under år 2022 ligger därför den gemensamma prioriteringen för det interna 
förändrings- och utvecklingsarbetet kvar

• En tydlig och tillitsfull styrning och ledning

5.
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Strategiska mål inom prioriteringen

Länsstyrelsens behöver identifiera och formulera en hållbar långsiktig målbild 
som beskriver ett önskat framtida läge i en allt snabbare föränderlig omvärld. 
Länsstyrelsen har tagit fram en samlad bild av nuläget och har identifierat beho-
vet av att göra en förflyttning gällande hur man vill vara (styrning, kultur och 
organisation) och uppfattas som myndighet och arbetsgivare framöver. 

• Länsstyrelsens gemensamma förändrings- och utvecklingsarbete ska 
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och 
säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren/kunden . 
Utvecklingsarbetet ska skapa hållbara förutsättningar för vår verksamhet att 
genomföra sina uppdrag i en föränderlig omvärld .
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Budgetförutsättningar 
2022

Årets budget bygger primärt på tilldelat förvaltningsanslag i Regleringsbrevet 
för år 2022 samt en uppskattning om den externfinansierade verksamhetens 
bidrag till finansiering av gemensamma kostnader (overheadintäkter). Utöver 
angiven budget nedan har alltså respektive avdelning/enhet en externfinansie-
rad budget att förhålla sig till.

Budget - förvaltningsanslag (tkr) Budget 2021 Budget 2022

Ingående anslagssparande 1 195 9000
 

Förvaltningsanslag 346 056 356 342

Overheadintäkter 39 250 29 000

Summa 385 306 385 342

  
Budgetfördelning  
Länsledning 5 416 5 916
Länsledningens kansli (från 2020) 4 239 4 539
Kommunikation 5 505 6 005
Miljö 71 671 80 575
Samhäll 63 792 62 002
Landsbygd 68 862 70 695
Förvaltning 30 141 29 748
V-stöd 42 832 44 200

Löneförändringar 6 000
Gemensamma kostnader 93 435 87 080
Summa 385 893 396 760

 
Årets netto -587 -11 418

ANSLAGSSPARANDE 31/12 608 -2 418

 
Budgeten generellt
Länsstyrelsernas budget kommer även under 2022 att påverkas av pågående 
pandemi och olika insatser med anledning av Covid-19. I den här budgeten har 
vi inte beaktat eventuella tillkommande uppdrag kring Covid-19 under året. 
Budgeten är i övrigt offensiv och innebär att vi förbrukar hela vårt ingående 
anslagssparande och dessutom utnyttjar anslagskrediten med ca 2,4 mnkr. 

6.
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Anslagssparande, ökat förvaltningsanslag och minskade overheadintäkter

Anslagssparandet inför 2022 förväntas landa på ca 9 mnkr, vilket är avsevärt 
högre än budgeterat under 2021. Anledningen till detta är framförallt extraor-
dinära overheadintäkter med anledning av stora pandemirelaterade uppdrag.

På förvaltningsanslaget får vi under 2022 tillskott för framförallt Dricksvattenför-
sörjning och vattenskydd, Tillsyn, vägledning och kunskapsunderlag avseende strandskydd 
etc, Avfallsbrottslighet, Civilt försvar samt Motverka penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Vi fick även minskade medel för Ersättning för uppgifter inom regionalt 
utvecklingsansvar. Vi ökar även vår finansiering inom Landsbygdsprogrammet 
(TA-medel) genom att skjuta medel från år 2021 till 2022. Sammantaget ökar 
vårt förvaltningsanslag (inkl TA) med ca 10 mnkr.

Overheadintäkterna uppskattas till ca 29 mnkr. Detta är en post som snabbt kan 
förändras beroende på vilka oförutsedda uppdrag som landar på Länsstyrelserna 
under året. Under 2021 fick vi in stora belopp med anledning av ett flertal stora 
insatser i samband med pandemin.

BUDGETFÖRDELNING TILL AVDELNINGAR (OCH ENHETER):

Fördelningen av tillkommande och minskade medel utifrån regleringsbrevet för 
2022 har gjorts enligt den inarbetade modellen med 75% till sak-avdelningen 
och 25% för finansiering av gemensamma kostnader. Framförallt Miljöavdel-
ningen ökar kraftigt i omfattning 2022, vilket är hänförbart till satsningarna i 
regleringsbrevet för 2022.

GEMENSAMMA KOSTNADER:

De gemensamma kostnaderna minskar, vilket beror på att bidragsutbetalningen 
till Region Skåne uteblir från och med 2022 samt att ett antal tillfälliga satsning-
ar i samband med pandemin som budgeterades för under 2021 utgår. Samtidigt 
ökar vissa kostnader, exempelvis lokalkostnader samt kostnad för gemensam 
förvaltning och IT-kostnader.

LEDNINGENS SATSNINGAR:

Utifrån inkomna äskanden och behov gör länsledningen följande satsningar i 
årets budget:

• Miljöavdelningen: 2 200 tkr avseende tillsyn i skyddade områden, 
naturvårdsvakter/värdar samt naturprövning .

• Samhällsbyggnadsavdelningen: 1 160 tkr avseende plan- och 
arkeologihandläggare .

• Landsbygdsavdelningen: 750 tkr avseende djurskyddsverksamheten .
• Avdelningen för verksamhetsstöd: 1 800 tkr avseende förstärkning 

Kryptoexpedition, gemensamma utvecklingsinsatser samt 
tillgänglighetsdirektivet .
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Organisation
Länsstyrelsen Skånes organisation är utformad för att vi på bästa sätt 
ska utföra våra uppdrag. Varje avdelning och enhet har specifika ansvar. 
Samverkan och samordning är dock nyckelord för vår myndighet. Arbetet 
med de gemensamma prioriteringarna (kapitel 3) sker i olika former av 
samarbeten mellan avdelningar och enheter. Och även om vissa avdelningar har 
övergripande ansvar för de sektorsövergripande uppgifterna (kapitel 4) och 
myndighetsgemensamt förändrings- och utvecklingsarbete (kapitel 5) ska hela 
myndigheten vara involverad i utförandet.

Genomsnittligt antal anställda på Länsstyrelsen Skåne är cirka 634 personer. 
Myndigheten är organiserad i avdelningar, enheter och funktioner enligt 
organisationsbilden:

Länsstyrelsen bedriver verksamhet i både Malmö och Kristianstad, samt i 
nationalparkerna på Söderåsen och Stenshuvud och vid naturreservatet på 
Kullaberg. Verksamheterna är i huvudsak lokaliserade enligt följande:

7.

Länsstyrelsen Skånes organisation 2021-12-31.
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Malmö (residensstad)
• Ledningsfunktioner, internrevision, kommunikation
• Avdelningen för verksamhetsstöd (verksamhet finns även i Kristianstad)
• Samhällsbyggnadsavdelningen
• Miljöavdelningen (verksamhet finns även i Kristianstad, i nationalparkerna på 

Söderåsen och Stenshuvud samt vid naturreservatet på Kullaberg)
• Förvaltningsavdelningens rättsenhet

Kristianstad
• Landsbygdsavdelningen
• Förvaltningsavdelningens förvaltningsjuridiska enhet
• Delar av Avdelningen för verksamhetsstöds verksamhet
• Delar av Miljöavdelningens verksamhet
• Delar av Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet

Nationalparkerna på Söderåsen och Stenshuvud och naturreservatet på 
Kullaberg

• Delar av Miljöavdelningens verksamhet.



Webb: www .lansstyrelsen .se/skane   
Sociala medier:   lansstyrelsenskane  @LstSkane  @lstskane
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