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Länsstyrelsen – en samlande kraft 
Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken 
och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är 
alltså en viktig länk mellan länets kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, 
riksdagen och de centrala myndigheterna å den andra sidan. 

 

Titel: Årsredovisning 2018  

Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge 

Författare: Länsstyrelsen Blekinge 

Diarienummer: 826-2019-1 

Omslagsbild: Elin Jansson 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

       
 

Innehållsförteckning 
 

Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 2018 ................................. 1 

Landshövdingen har ordet ............................................................................ 2 

Organisation ................................................................................................ 4 

Resultatredovisning ..................................................................................... 5 

Uppgifter enligt Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ....................... 5 
Länsstyrelseinstruktion 2 § ........................................................................................... 5 
Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om ................................. 9 
Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också ............................ 43 
Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare ................................................... 44 
Länsstyrelseinstruktion 6 § ......................................................................................... 47 
Länsstyrelseinstruktion 7 § ......................................................................................... 54 

Övrig verksamhet ............................................................................................. 55 

Övrig förvaltning ......................................................................................................... 55 
Trafikföreskrifter ......................................................................................................... 57 
Nationella minoriteter ................................................................................................ 58 
Mänskliga rättigheter .................................................................................................. 59 

Årets siffror i enlighet med regeringsbeslut S2012/4487/SFL ................................ 60 
Tabell A – Verksamhetskostnader 2016-2018 Tkr .......................................................... 60 
Tabell B – Verksamhetskostnader 2018 ........................................................................ 61 
Tabell C – Årsarbetskrafter 2016-2018 .......................................................................... 63 
Tabell D – Representation ........................................................................................... 64 
Tabell E – Lokaler ........................................................................................................ 65 
Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 ....................................................................... 66 
Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018 .................................................... 68 
Tabell H – Handläggningstider .................................................................................... 70 

Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018 ....................................................... 73 
Utan angivet departement .......................................................................................... 73 
Finansdepartementet.................................................................................................. 78 
Justitiedepartementet ................................................................................................. 78 
Kulturdepartementet .................................................................................................. 83 
Miljö- och energidepartementet .................................................................................. 95 
Näringsdepartementet .............................................................................................. 112 
Justitiedepartementet (uppdrag) ............................................................................... 122 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

       
 

Näringsdepartementet (uppdrag) ............................................................................... 125 
Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga .......................................................................... 127 

Annat beslut från regeringen .......................................................................... 131 
Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete (M2017/03235/Mm), 2017-12-18131 

Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ............................................................................................. 132 

Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 § ..................................................... 132 
Kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § .......................................................... 133 
Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § ........................................................................ 136 

Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning enligt 2 
kap. 4 § FÅB ............................................................................................. 138 

Höga flöden ................................................................................................... 138 

Bränder ......................................................................................................... 138 

Torka ............................................................................................................ 139 

Ombyggnation av lokaler ................................................................................ 140 

Finansiell redovisning .............................................................................. 141 

Resultaträkning ............................................................................................. 141 

Balansräkning ............................................................................................... 142 

Anslagsredovisning ........................................................................................ 144 

Tilläggsupplysningar och noter ....................................................................... 146 

Resultatredovisningen - principer .............................................................................. 146 
Redovisnings- och värderingsprinciper ...................................................................... 147 

Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag ............................................................................................. 149 

Noter till resultaträkningen ............................................................................ 150 

Noter till balansräkningen .............................................................................. 157 

Noter till anslagsredovisningen ...................................................................... 165 

Sammanställning över väsentliga uppgifter ............................................... 166 

 

 
  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 
2018 
Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Karlskrona, den 20 februari 2019 

Sten Nordin 

Landshövding 
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2 
Landshövdingen har ordet 
 
Årsredovisningen för 2018 redovisar på sedvanligt sätt länsstyrelsens mångfasetterade 
verksamhet. För att uppfylla de uppdrag som vi åläggs i regleringsbrevet, och i de projekt där 
andra myndigheter är huvudmän, har vi en omfattande bredd i vår verksamhet och det kräver 
medarbetare med en rad olika specialistkompetenser. Länsstyrelsen Blekinge är en till 
storleken stram organisation men levererar trots det en rad goda resultat vilket framgår av 
årsredovisningen.   

Under 2018 har antalet årsmedarbetare ökat från 103 till 114 genom nya uppdrag. Mängden 
ärenden har också ökat väsentligt både vad det gäller nyinkomna ärenden och beslutade 
ärenden. Under ett år bereder och beslutar länsstyrelsen nära 6 000 ärenden.  

Under 2018 ökade Blekinges befolkning från 159 371 till cirka 160 000 invånare. I ett längre 
perspektiv är befolkningsökning viktigt för att säkerställa tillväxten och trygga 
välfärdsuppdraget. I ett kortare perspektiv bjuder det naturligtvis på utmaningar, inte minst 
när det gäller nya bostäder. 

Arbetslösheten i länet fortsatte att sjunka under hela 2018. Gemensamma insatser mot 
ungdomsarbetslöshet har burit frukt då ungdomsarbetslösheten har sjunkit till drygt 14 %  
vilket är nära en halvering på fem år. Trots det har Blekinge fortsatta utmaningar framför sig 
för att få ner arbetslösheten som ligger över det nationella genomsnittet. 

Parallellt med detta har länet kompetensbrist inom en rad yrken, inte minst sådana som 
kräver eftergymnasial utbildning eller specialistkompetens. I detta sammanhang vill jag 
understryka vilken oerhört stor betydelse Blekinge Tekniska Högskolas fortsatta utveckling 
har för länet. Beslutet i Karlskrona kommun om att inrätta minst en internationell skola 
svarar mot ett från näringslivet länge framfört önskemål. 

Ett positivt beslut för länets tillväxt och utveckling av arbetsmarknaden var delarna i den 
nationella planen för trafiksystemet åren 2018–2029 som berör Blekinge. Det innebär bland 
annat fortsatt utbyggnad av väg E22 till fyra filer samt att den så kallade Sydostlänken, 
järnväg för godstrafik Älmhult-Olofström-Karlshamn, efter många års diskussion nu lades in 
i planen. Det här är beslut som är viktiga för att kunna vidga länets arbetsmarknadsregion 
och garantera viktiga exportföretags behov av säkra transporter. 

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona fyllde i år 20 år. Det firades med flera aktiviteter och en 
världsarvsfestival där också länsstyrelsen deltog. Jubileet gav flera möjligheter att göra vår 
unika Världsarvsstad mer känd, ett gott exempel är filmen om världsarvet och dess tillkomst 
som länsstyrelsen producerade. 

Naturreservatet på Hanö invigdes i juni vilket väckte stort intresse, inte bara på själva 
invigningsdagen utan under hela sommaren. Enligt uppgift steg antalet besökare på Hanö 
med 40 %.  
Man kan säga att de friluftspolitiska målen som länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta med 
fick ett mycket gott uppsving i april månad när kronprinsessan Victoria besökte Blekinge för 
att genomföra en landskapsvandring. Länsstyrelsen ansvarade för planeringen och 
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vandringen skedde både i Ronneby Brunnsskog och i Brunnsparken för att sedan avslutas på 
Naturum. Uppslutningen från boende och tillresta var mycket stor och fokus sattes även på 
betydelsen av stadsnära natur. 

I mars blev Blekinge för första gången på 800 år hertiginnedöme då kungen beslöt att utse 
prinsessan Adrienne till hertiginna av Blekinge. Något som skapade betydande 
uppmärksamhet för vårt landskap. Hertiginnans dopgåva från landskapet är ett framtida 
historierum för barn på Blekinge Museum och som överlämnades gemensamt från 
länsstyrelsen, Region Blekinge och Blekinge Museum. 

Året 2018 kan inte sammanfattas utan att nämna den svåra torkan och den extremt höga 
brandrisken under främst juli månad. Länsstyrelsens personal, kommunerna, 
räddningstjänsterna och Frivilliga Flygkåren gjorde stora insatser för att hantera situationen. 
Torkan drabbade naturligtvis lantbruket hårt och även här har länsstyrelsen varit engagerad 
för att ge stöd, inte minst i samverkan med LRF. Torkan satte ytterligare fokus på att vår 
tillgång till dricksvatten ingalunda är oändligt utan att det krävs ett långsiktigt arbete för att 
trygga den framtida tillgången på dricksvatten. Ett arbete som inte minst länsstyrelsen nu 
sätter betydande fokus på. 

 

 

 
 
Bild 1. Landshövding Sten Nordin  
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3 Organisation 
Länsstyrelsens organisationsplan 

Länsstyrelsen i Blekinge är uppbyggd kring fem avdelningar som leds av avdelningschefer 
med ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt för att prioritera mellan 
avdelningens olika verksamheter och arbetsuppgifter. Flera av avdelningarna har utsedda 
samordnare som fungerar som stöd för avdelningscheferna i planering, uppföljning, 
samordning och prioritering av den löpande verksamheten.  
 
Ekonomichef, HR-chef, verksamhetsutvecklare, kommunikationschef, landshövdingens 
sekreterare samt husfru inom avdelningen Service och stöd arbetar direkt mot ledningen. 
 
Bild på organisationen per 31 december 2018:  
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4 Resultatredovisning 
Uppgifter enligt Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion  

Länsstyrelseinstruktion 2 § 

Länsstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen Blekinge har ett nära samarbete med olika myndigheter, Region Blekinge samt 
länets kommuner för att kunna genomföra sitt övergripande samordningsuppdrag. Det finns 
nationella mål inom alla politikområden och länsstyrelsen har under året arbetat med ett 
flertal av dessa. Här nedan beskriver vi några som varit särskilt prioriterade under året och de 
mål som kopplats till dem. 

Bygga mer i Blekinge 
Bygga mer i Blekinge är en fortsättning på det arbete som påbörjades redan 2017 när 
Länsstyrelsen Blekinge tog ett eget initiativ och samordnade kommuner, kommunala 
bostadsbolag, privata byggbolag och andra intressenter för att diskutera hur vi gemensamt 
kan få till mer bostäder i länet. Under 2018 har vi fortsatt det arbetet och fördjupat analysen 
genom att arbeta vidare med de prioriteringar som tidigare workshopar, möten och 
strategiska diskussioner har gett. Arbetet har lett fram till ett förslag för en regional 
överenskommelse som var tänkt att processas klart under året, men då riksdagsvalet tog allt 
fokus i kommunerna har vi planerat att genomföra den sista delen av processen under första 
halvåret 2019 istället. Målet är en färdig och underskriven Regional Överenskommelse som 
ska främja bostadsbyggandet i Blekinge. Under 2018 har vi även arbetat med de bostadsstöd 
som tillkommit för att stimulera till både ombyggnationer och nybyggnation. 

Regional Mat och Livsmedelsstrategi 
I början av 2018 beslutades den regionala Mat och Livsmedelsstrategin för Blekinge. Detta är 
ett arbete som påbörjades i slutet av 2016 och pågick hela 2017 i nära samarbete med Region 
Blekinge och LRF Sydost vars ledningar också skrev under strategin tillsammans med 
Landshövdingen. Strategin lyfter fram ett antal strategiska områden som ska bidra till att 
stärka Blekinges utveckling inom näringen och omfattar både primärproduktion, förädling av 
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produkter, offentliga kök, konsumentkunskap och hur vi lyfter fram vår Blekingska mat inom 
besöksnäringen och vid konferenser. Arbetet tog under 2018 ytterligare ett steg till och 
länsstyrelsen som äger strategin har anställt en processledare på heltid som har tagit fram en 
fördjupad handlingsplan, en populärversion av strategin, beviljat projektmedel (från de 
dedikerade medel som Jordbruksministern fördelade till länen) till olika analyser och projekt 
som redan har bidragit till att implementering av strategin har kunnat påbörjas. Analyserna 
har presenterats på Tillväxtforum i regionen. En arbetsgrupp har bildats där Länsstyrelsen 
Blekinge, Region Blekinge och LRF Sydost ingår.    

Samverkan med statliga myndigheter placerade i Blekinge 
Landshövdingen kallar regelbundet till chefsmöten med ledningsrepresentanter från övriga 
statliga myndigheter som har placering i Blekinge. Under året hölls ett möte i maj med 
inriktning på digitalisering. Resultatet blev en uppstart av ett kompetenskluster för 
digitalisering av fysisk planering och samhällsbyggnadsprocessen mellan Boverket, 
Karlskrona kommun, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Blekinge och Länsstyrelsen i Gävleborg. 

Blekingerådet 
Blekingerådet är ett forum på ledningsnivå där länsstyrelsen representeras av 
landshövdingen och länsrådet. De övriga aktörerna är Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, 
Blekinge Tekniska Högskola, kommunerna i länet, Landstinget och Almi. 

I Blekingerådet hanteras frågor av stor bredd som är av betydelse för länets utveckling. Under 
året hölls ett möte och detta möte hade fokus på investeringsfrämjandet i Blekinge. 
Blekingerådet är också styrgrupp för det gemensamma arbetet med att halvera 
ungdomsarbetslösheten och den regionala digitala agendan. 

Regiongruppen 
Regiongruppen består av länsrådet, regiondirektören, landstingsdirektören och 
kommundirektörerna. 

Under 2018 hade gruppen tio möten där olika för länet aktuella och gemensamma frågor 
diskuterades. Regiongruppen är också styrgrupp för ett antal projekt i Blekinge, bland annat 
för Business Blekinge, ANDT och folkhälsa. Under hösten 2018 omformades gruppens ansvar 
och arbetsuppgifter inför regionbildningen av Region Blekinge, kommunerna och 
landstinget. 

Regionchefsgruppen är nu ett förberedande organ till det regionala samverkansrådet. 
Gruppen agerar även som styrgrupp för ett antal nätverk och projekt inom regionen. 
Ordinarie medlemmar är Regiondirektören, kommundirektörerna, den regionala 
utvecklingsdirektören och en sekreterare. Länsrådet deltar som adjungerad i 
regionschefsgruppen. Hur detta påverkar de länsgemensamma nätverk/projekt som 
länsstyrelsen ansvarar för återstår att reda ut. 

Regional samverkan i krisberedskap 
Länsstyrelsen leder den regionala krissamverkan genom Krissamverkan Blekinge, K-sam. 

K-sam består av länets identifierade nyckelaktörer: länets fem kommuner, två 
räddningstjänstförbund, landstinget, polisen, Militärregion syd samt länsstyrelsen. De elva 
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nyckelaktörerna samverkar även i vardagen. Styrgruppen för K-sam, vilken leds av 
länsstyrelsen, träffas minst fyra gånger om året. Tillsammans arbetar K-sam med gemensam 
planering och arbete i för länet aktuella frågeställningar inom krisberedskap. Det 
huvudsakliga fokuset under året var höga flöden, torka och bränder. 
 
Friluftspolitiska målen 
Länsstyrelsen arbetade under 2018 aktivt med uppdraget Friluftspolitiska målen och 
tillsammans med kommunerna i länet fokuserade vi på Allemansrätten. Året inleddes med 
ett större publikt möte i Karlshamn i januari månad där olika allemansrättsliga frågor 
diskuterades och speciellt fokus på nyanlända som kan behöva extra vägledning vad man får 
och inte får göra i naturen. Arbetet resulterade i en större kampanj över hela länet där 
busskurer tapetserades med budskap om allemansrätten, en hemsida1 togs fram med både 
material att ladda ner, instagramtävling, fakta och filmer med 12 olika fokusområden som 
också kanaliserades via sociala medier under kampanjen. Fem workhops genomfördes i länet 
där kommunerna själva fick bjuda in relevanta aktörer som i sin tur sedan kan använda 
materialet i sitt arbete inom organisationer, skolor, för nyanlända och så vidare för att sprida 
budskapet om Allemansrätten. Kampanjen fick mycket uppmärksamhet i media, tv och radio 
samt att både Naturvårdsverket och andra län har uppmärksammat kampanjen. 

 
Bild 2. Kampanj i busskurerna i hela Blekinge sommaren 2018 

 

Business Blekinge 
Business Blekinge är ett gemensamt utvecklingsprojekt som Region Blekinge driver och 
där kommunernas näringslivsavdelningar och länsstyrelsen deltar. Arbetet ska leda till att 
Blekinge utvecklar sina utvalda styrkeområden och tillsammans med Business Sweden 
                                                                    

1 Länk till Naturligtvis Blekinge 
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arbetar med businesscase för att locka internationella etableringar till Blekinge. 
Länsstyrelsens roll är att tillsammans med regionen se till att vi vid skarpa förfrågningar kan 
bidra med snabb handläggning och underlag som kan bidra till etableringsunderlagen. 
Under året införlivades även exportfrämjande åtgärder i projektet och länsstyrelsen deltog på 
ett antal olika möten och konferenser där vi presenterade de medel vi har för 
företagsutveckling och investeringar2.  

Länsstyrelsen Blekinge har ett bra och nära samarbete inom olika utvecklingsfrågor med 
Region Blekinge och deltar regelbundet i både möten, tillväxtforum, möten med 
näringslivschefer, regionala utvecklingsstrategiarbetet, olika projekt med mera. 
 

Nulägesanalys Skogsstrategi Blekinge 
Skogsstyrelsen kom i slutet av året ut med en uppmaning att påbörja arbete med att ta fram 
regionala skogsstrategier för att stödja det nationella arbetet. Blekinge ansökte om medel för 
att kunna genomföra en uppstart under de få månader som var kvar av året och beviljades 
pengar för en nulägesanalys. Upphandling genomfördes och avtal skrevs med en konsult som 
utifrån länsstyrelsens direktiv arbetat för högtryck under november- december månad. 
Analysen kommer att redovisas i början av 2019 och förhoppningsvis blir det ett fortsatt 
arbete där tanken är att Blekinge gemensamt med Skåne och Halland ska ta fram en strategi 
tillsammans. Detta beror dock på om den nya regeringen prioriterar ett fortsatt arbete inom 
det är området. 

Integration 
Genom samverkan med alla kommuner och myndigheter i Blekinge har vi lyckats få 
nyanlända i sysselsättning 90 dagar efter att etablering har skett. Det är jämnt fördelat 
mellan män och kvinnor. Detta kan kopplas till att länet har haft en fungerande regional 
överenskommelse (RÖK) sedan 2013. 

Operation Jean Nicot 
För att nå regeringens mål att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak behövs det bland annat en samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. 
Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet enligt tobakslagen (1993:581) och ska bland annat 
främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och 
andra. 

Med bakgrund av detta initierade Länsstyrelsen i Blekinge ett samverkansprojekt mellan 
olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. Projektets namn blev 
Operation Jean Nicot – Myndighetssamverkan mot illegal tobak. Deltagande myndigheter 
har varit, förutom Länsstyrelsen i Blekinge och samtliga kommuner, Polismyndigheten, 
Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. 

Syftet med Operation Jean Nicot var att kartlägga hur stort problemet med illegal och 
obeskattad tobak är i Blekinge samt att minska andelen illegal tobak i Blekinge, utveckla 
                                                                    

2 Se länken Business Blekinge på Region Blekinges hemsida 

https://regionblekinge.se/utveckling-och-projekt/naringsliv-och-innovation/business-blekinge.html
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samverkan mellan olika myndigheter och öka kunskaperna inom och mellan myndigheter 
om tobak och tillsyn. Se även avsnitt 16 för mer utförlig beskrivning av operationen. 

Länsstyrelseinstruktion 3 §: Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om 

1. De allmänna valen  

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen Blekinge har att besluta om regionala valdistrikt samt att genomföra de 
insatser som ingår i förberedelserna.  

Då rättsfunktionen hade hög omsättning på medarbetare och tidvis stod utan rätt 
kompetens fick en tidigare pensionerad medarbetare anställas tidsbegränsat för att klara 
hanteringen av valet. Det ska också noteras att de valansvariga vid små länsstyrelser normalt 
arbetar med andra typer av förvaltnings- och överklagandeärenden och i en liten 
organisation påverkar valarbetet ärendehandläggningen i övrigt med längre 
handläggningstider för andra ärendegrupper som följd. För rättsfunktionen har denna 
konsekvens varit högt påtaglig 2018 och kommer att påverka balanserna också under 2019. 

Internt och externt rekryterade rösträknare genomförde de slutliga röstsammanräkningarna 
på länsstyrelsen. Detta medförde att ärendehandläggningen blev påverkad även inom andra 
verksamhetsområden men i mindre omfattning. Länsstyrelsen genomförde den slutliga 
rösträkningen enligt plan och fördelade mandaten samt fastställde vilka som blivit valda till 
kommun- och landstingsfullmäktige inom utsatt tid. 28 valräknare var engagerade under 
processen varav 14 extra valräknare anställdes. 

Kostnader för valet som ersattes av Valmyndigheten uppgick till 598 tkr. 

Länsstyrelsen utbildade valnämnderna i länet inför de båda valtillfällena liksom 
rösträknarna inför röstsammanräkningarna. Under året deltog de valansvariga i flera 
utbildningstillfällen med Valmyndigheten och med närliggande län samt vid ett flertal Lync-
möten. Efter röstsammanräkningen arkiverade länsstyrelsen valmaterialet enligt 
arkivbestämmelserna. Efterarbete skedde i form av inlämnande av statistikuppgifter till 
Valmyndigheten och Statistiska Centralbyrån. Ett mindre antal överklagningsärenden kom 
in till länsstyrelsen som också yttrade sig till Valmyndigheten och Valprövningsnämnden i 
de aktuella ärendena. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 201*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,7 0,0 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,6 0,1 0,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 059 143 44 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  66 33 46 

Antal beslutade ärenden 64 33 46 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 
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Kommentarer till tabellen 
Utökade kostnader på grund av valet. 

Samlad bedömning av resultat 
Valet 2018 har genomförts enligt plan.  

Valet genomfördes med alla de uppgifter ett valarbete för en länsstyrelse innebär. Arbete med 
behörigheter och certifikat i valdatasystemet skedde under i stort sett hela våren och 
sommaren. Länsstyrelsen lade ned mycket tid på arbete med valsedelsbeställningar; några 
partier behövde mycket hjälp med att genomföra sina beställningar. Många förfrågningar 
från partierna, valhandläggarna i kommunerna och allmänheten kom in och besvarades via 
e-post och telefon. 

Planering och genomförande av valnatten föregicks av arbete med säkerhetsfrågor, 
telefonilösningar och IT. Inför valnatten genomförde länsstyrelsen också flera 
utbildningstillfällen för röstmottagarna. Valnattens mottagning av röster genomfördes inte i 
Blekinge på grund av säkerhetsrisken efter ett inbrott i länsstyrelsens lokaler där datorer som 
skulle finnas med under valnatten fanns. 

 

 

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

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
 
Djurskydd 
Totalt genomförde Länsstyrelsen Blekinge 65% fler fysiska djurskyddskontroller under 2018 
jämför med året innan. Denna ökning berodde främst på en ökning av inkomna 
anmälningsärenden med 60%. Efterlevnaden av lagstiftningen var under året varierande hos 
kontrollobjekten. Flertalet av kontrollerna resulterade inte i några övriga åtgärder från 
länsstyrelsens sida medan några krävde omfattande efterarbete. Antalet ärenden kopplat till 
förprövningsarbetet inom djurskydd ligger på i stort sett samma nivå under 2018 som under 
2017. Länsstyrelsen har arbetat med ökat fokus på klarspråk och information såväl i skriftlig 
och muntlig kommunikation med djurhållare under 2018. Detta för att underlätta för 
djurhållarna att göra rätt i enlighet med målen i den nationella kontrollplanen. 

Polisens uppgifter 
Under första halvan av 2018 arbetade Länsstyrelsen Blekinge intensivt med förberedelser 
inför övertagandet av vissa av Polisens uppgifter (PUP). Detta arbete tog en stor del resurser i 
anspråk och även under andra halvan av 2018 behövde resurser omfördelas från ordinarie 
kontrollverksamhet för att implementera dessa uppgifter i verksamheten. Totalt arbetade 
0,21 årsarbetskrafter på länsstyrelsens avdelning för Rätts och Djurskydd med förberedelser 
och implementering av PUP under 2018. Därutöver arbetade länsstyrelsen även med den 
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faktiska verkställigheten av omhändertagande av djur samt med beslut inom lagen om tillsyn 
över hund och katt. 

Torkan 2018 
2018 års torka ledde till att Länsstyrelsen Blekinge behövde omfördela resurser från ordinarie 
kontrollverksamhet till att arbeta med såväl nationell som regional samverkan relaterat till 
torkan. Länsstyrelsen höll ett samverkansmöte där representanter från LRF (Lantbrukarnas 
riksförbund), hushållningssällskapet VÄXA, Lantmännen, Hushållningssällskapet och 
kommunerna deltog. Länsstyrelsen deltog också i flera av LRF:s informationsmöten för 
bönder och hästnäringen samt bistod med stöd och information till djurhållare och var en 
viktig samverkande länk mellan djurhållare och andra myndigheter. 

Våld mot djur 
Våld mot djur kan vara kopplat till våld i nära relationer. Länsstyrelsen arbetar därför 
fortlöpande med att vara uppmärksam på eventuella missförhållanden i familjer i det dagliga 
arbetet i samband med djurskyddskontroller. Vid behov görs en orosanmälan till 
socialtjänsten. 

Jämställdhet 
Jämställdhetsarbetet är en ständigt pågående process och integreras i det dagliga arbetet på 
länsstyrelsen genom att personalen arbetar medvetet för jämställdhet i samband med 
handläggning av ärenden, kontakter med brukare och vid beslut. Alla brukare behandlas lika 
oavsett kön. 

Mänskliga Rättigheter 
Även mänskliga rättigheter integreras i det dagliga arbetet på länsstyrelsen genom att 
personalen aktivt tänker på att ärendehandläggning och bemötandet av brukare sker på ett 
rättssäkert, sakligt och opartiskt sätt och med inställningen att alla människor är lika mycket 
värda och ska behandlas lika. 

 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 28*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,0 1,1 1,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,8 4,7 4,8 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 7 578 6 705 7 461 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  893 1 205 902 

Antal beslutade ärenden 1 006 1 149 866 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 13 10 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

 

Kommentarer till tabellen  
Under 2018 hade Länsstyrelsen Blekinge ökade resurser till förfogande, då det inte fanns 
några vakanta tjänster jämfört med 2017. Det togs även in en sommarvikarie med hänsyn till 
övertagandet av de nya uppgifterna från polisen. Antalet inkomna och upprättade ärenden 
speglar en mer normal nivå under 2018. Under 2017 gjordes en extra satsning gällande 
registrering av primärproducenter som resulterade i en ökad mängd ärenden det året. 
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Länsstyrelsen har under 2018 arbetat med effektivisering av ärendehanteringen vilket ses i 
form av ökat antalet beslutade ärenden/årsarbetskraft jämfört med 2016 samt att antalet 
beslut som är äldre än två år sjunkit kraftigt. 

Samlad bedömning av resultat 
Livsmedelskontroll 
Under 2018 lyckades Länsstyrelsen Blekinge inte uppfylla de egna målen eller målen i den 
nationella kontrollplanen på ett tillfredställande sätt gällande kontrollen inom 
primärproduktionen. Anledningen till detta var bland annat att tillgängliga resurser i större 
utsträckning än förväntat behövde avsättas för att arbeta med implementering av GDPR i 
verksamheten samt förberedelser och övertagande av PUP. Samordning och kontroll av 
kommunernas livsmedelskontroll har löpt enligt plan under året. Se redovisning av RB 1.29 
för mer detaljer. 

Djurskyddskontroll 
Enligt den satta målsättningen ska antalet normalkontroller vara minst lika många som 
antalet anmälningskontroller. Under 2018 var måluppfyllelsen inte tillfredställande och 
målet uppnåddes inte. Länsstyrelsen kunde inte heller uppfylla målet om att kontrollera 
minst 10 % av de kontrollobjekt som ska ha regelbunden kontroll. Däremot har länsstyrelsen 
framgångsrikt arbetat med de operativa mål enligt nationella kontrollplanen som rör god 
service, gott bemötande, snabb återkoppling och effektiv handläggning av ärenden samt att 
underlätta för djurhållare att göra rätt. Se redovisning av RB 1.29 och 1.30 för mer detaljer. 

Allmänna veterinärfrågor 
Länsstyrelsen var tvungen att till stor del nedprioritera arbetet med den planerade tillsynen 
över djurhälsopersonalen samt läkemedel på gård. Detta berodde på långtidssjukskrivning av 
veterinära resurser samt övriga veterinära resurser behöver prioriteras inom arbete med 
torkan samt arbetet med PUP. 

 

Regional tillväxt 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften  
Länsstyrelsen deltar aktivt i olika utvecklingsprojekt och forum i länet för att på ett positivt 
sätt kunna bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt för framtiden. Samarbetet 
omfattar även aktivt utvecklingsarbete i olika styrgrupper, styrelser och strategiska 
diskussioner med kommunerna i länet samt Region Blekinge och andra myndigheter. 

Samarbetet är viktigt så att alla parter kan hålla sig uppdaterade med vad som pågår i länet 
och länsstyrelsen har som följd av detta samordnat olika interna insatser mer tvärsektoriellt 
vilket ger en bättre hantering och handläggning av olika ärenden och en ökad förståelse för 
den helhet som besluten bidrar till. 

Under året har vi bland annat aktivt medverkat i följande projekt. 
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Arkipelagrutten  
Syftet med led- och produktutvecklingsprojektet Arkipelagrutten är att tillgängliggöra 
biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och 
levande kust och skärgård. Under genomförandet av projektet betyder tillgängliggöra både att 
jobba mot en bättre fysisk infrastruktur och att göra det psykologiskt möjligt och enklare för 
människor att ta sig ut i natur och skärgården. 

Region Blekinge och den ideella föreningen Blekinge Arkipelag vill med hjälp av Visit 
Blekinge lyfta Blekinge som outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård. 
Region Blekinge har huvudmannaskapet för projektet ”Arkipelagrutten – Hållbara 
outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge” och Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag står för projektets genomförande och målsättningarnas förverkligande. 
Länsstyrelsen sitter med i styrgruppen för projektet och deltar även aktivt i styrelsen för 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Projektet genomförs under åren 2017–2019 och 
finansieras av Tillväxtverket och SydostLeader. För att optimera möjligheterna till rika 
upplevelser för olika typer av besökare görs en satsning på ledturism för vandring, cykling, 
kajakpaddling samt segling. Produkten som tas fram under projektets tid kallas för 
”Arkipelagrutten” och blir ett nätverk av hållbara leder och företag längs kusten och 
skärgården inom Biosfärområdet Blekinge Arkipelag. För att öka ledernas, natur- och 
kulturmiljöernas attraktivitet samt attraktiviteten på hela destinationen krävs också en 
satsning på produktutveckling för de företag som ligger längs Arkipelagruttens leder och nav. 
Inom projektet ligger fokus på produktifiering av leder, ledaktiviteter och upplevelser av 
natur-, kultur- och skärgårdsmiljöer. För att optimera och kunna få ut så mycket som möjligt 
av hela projektet har länsstyrelsen parallellt initierat ett projekt för att etablera de fysiska 
delarna av lederna där kommunerna tillsammans med länsstyrelsen står som 
huvudfinansiärer. I den delen handlar det om att få till fler kajakbryggor samt fler toaletter 
och grillplatser ute i skärgården längs naven på de olika ledsträckningarna. Detta är ett 
mycket bra exempel på hur länsstyrelsen kan bidra och komplettera andra regionala projekt 
genom aktivt samarbete med region och andra aktörer i länet. 
 
Syftet med projektet Arkipelagrutten är att bidra till en hållbar och levande skärgård genom 
att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer. Projektets vision 
för Arkipelagrutten är att Blekinge skall bli en attraktiv och hållbar destination för 
outdoorturism. Huvudmålen omfattar bland annat att främja företagande och 
arbetsmarknad i länet, bidra till en renare miljö och intakta ekosystem, bidra till att fler ska 
få uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för Blekinge Skärgårds historia och 
ekosystemtjänster. 
 
Uppbyggnad av ett Filmforum Sydost / Carl International Filmforum  
Carl International Fil Festival (CIFF) är en nyetablerad internationell filmfestival med bas i 
Blekinge och Karlskrona. Festivalen är upprättad med syfte att verka för Blekinge och 
sydöstra Sverige som filmregion, som en del av processen att utveckla en ny regional filmfond 
och skapa incitament för en långsiktig etablering av en filmindustri i regionen. Utvecklingen 
av festivalen är även en del av att stärka en kreativ och dynamisk regional utveckling med 
fokus på kreativa näringar, turism och besöksnäring i samverkan med olika näringslivsgrenar 
såväl inom Blekinge som mellan regioner i sydöstra Sverige. Parallellt i arbete med att bygga 
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upp en filmfestival har även ett internationellt filmforum skapats som redan efter två år har 
lyckats dra till sig flera internationella besökare och talare. 

Länsstyrelsen har sedan starten för två år sedan bidragit med regionala utvecklingsmedel 
främst med syfte att bidra till att stärka filmbranschen i länet och de kreativa näringar som 
finns här. Genom att bidra till ett företagsvänligt klimat i sydöstra Sverige hoppas vi kunna 
främja en tillväxt av nya företag inom den här branschen men även skapa ett intresse från 
olika produktionsbolag att förlägga produktioner här och nyttja de lokala kluster och företag 
vi nu skapar förutsättningar för. Det geografiska läget för ett filmforum i sydost är perfekt då 
CIFF har ett särskilt fokus på film från Östersjöregionen vilket även gör att Svenska 
Filminstitutet stödjer den här satsningen om vi visar att det finns stöd även regionalt och 
lokalt. Länsstyrelsen målsättning är att vara med och stödja en uppstart under de tre första 
åren. 
  

  
  

 Bild 3. Carl Film Forum 2018, fullsatt när Anna Serner från Svenska Filminstitutet var med och 
diskuterade en möjlig utveckling för filmbranschen i Blekinge/Sydöstra Sverige.  
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Länsstyrelsen deltog också under året tillsammans med Region Blekinge i flera olika 
utvecklingsdagar som ett led i arbetet med att främja tillväxten i länet: 
 

• Destinationens attraktivitet 
• Strukturbild Blekinge 2.0 
• Europaforum 
• Övriga uppdrag enligt regleringsbrev 

 
Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna återrapporteras på anvisat sätt och 
inte i årsredovisningen: 
RB 1.31 - Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastning avseende anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 för 2017–2021 (redovisades via Hermes till 
Finansdepartementet vid fem tillfällen under året). 
RB 3.5 - Medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det 
regionala tillväxtarbetet och uppföljning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. 
RB 3.6 - Redovisningar av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt. (rapporteras till Tillväxtverket) 
RB 3.31 Grundläggande betaltjänster - rapporterades till Länsstyrelsen Dalarna som 
rapporterade vidare till Näringsdepartementet den 1 december 2018 
 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 30*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,2 1,0 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,6 2,6 1,9 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 331 4 597 3 853 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  118 77 103 

Antal beslutade ärenden 122 80 106 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 1 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  11 094 7 913 10 647 

 
Kommentarer till tabellen 
Ökningen i verksamhetskostnader beror bland annat på att avdelningschefen för 
Samhällsutveckling och ytterligare en person delvis har belastat Regional tillväxt under året.  

Ökningen i antalet inkomna ärenden beror delvis på att länsstyrelsen under året återinfört 
investeringsbidraget på landsbygden. Anledningen är att det under 2018 funnits begränsade 
medel till företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet och att investeringsbidraget 
kompenserat för detta. Det går även att se ökningen som en återgång till en mer normal nivå 
efter att länsstyrelsen under 2017 beslutat om färre antal företagsstöd till förmån för ett antal 
större projektstöd, vilket begränsat beslutsutrymmet. 

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsens samlade bedömning är att resultat och måluppfyllelse inom området 
Regional tillväxt under året varit mycket god. Bedömningen grundas bland annat på hög 
kvalité på beviljade regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd, aktivt samarbete och 
deltagande i kommunala och regionala utvecklingsfora och styrgrupper samt att de insatser 
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som genomfördes inom kommersiell service främjade förutsättningarna för att kunna bo och 
verka på den blekingska landsbygden. 

 

4. Infrastrukturplanering. 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen deltog vid två nationella möten i Stockholm med Post- och telestyrelsen 
angående bredband. 

Länsstyrelsen hade under året fyra möten med den regionala bredbandskoordinatorn. Syftet 
med mötena är att hålla Region Blekinge och länsstyrelsen informerade om 
bredbandsutbyggnaden i Blekinge. Ämnen som avhandlades var bland annat: 

• Budget och budgetläge 
• Ansökningsläget 
• Beslutsomgångar, vilka som fått beslut, bifall och avslag 
• Informationen om de nya tilldelade pengarna 
• Effektivitet i arbetet 
• Planer framåt 
• Leverantörer i Blekinge 
• Läget i respektive kommun 

 
Länsstyrelsen Blekinge samordnade även ett möte i länet i juni med Alf Karlsson, 
statssekreterare hos Digitaliseringsminister Peter Ericsson. Mötet diskuterade möjligheterna 
för att stärka utbyggnaden i länet. 

Länsstyrelsen Blekinge deltar också i den länsstyrelsegemensamma bredbandsgruppen där 
även Jordbruksverket ingår. Mötena är främst avsedda att hålla handläggare uppdaterade om 
regelverket för stöden för att lämna rätt information till dem som söker stöd. 

Länsstyrelsen Blekinge ingår i och delfinansierar ett projekt tillhörande Europeiska 
Regionalas Utvecklingsfonden (ERUF), ”Fiber åt Alla i Blekinge och Skåne (FABS)”, som 
stödjer bredbandsutvecklingen i Skåne och Blekinge. Styrgruppen för FABS, där 
Länsstyrelsen i Blekinge ingår, hade under året flera möten där vi deltog. 

Övriga uppdrag enligt regleringsbrev 

Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna återrapporteras på anvisat sätt och 
inte i årsredovisningen: 

RB 3.10 Bredband i världsklass - redovisades till Länsstyrelsen Örebro vid tre tillfällen under 
2018 samt kommer att redovisas till Post- och telestyrelsen den 1 februari 2019.  
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 34*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,1 0,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 229 274 331 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  17 16 22 

Antal beslutade ärenden 22 14 20 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  631 126 523 

 

Kommentarer till tabellen 
Det mesta av verksamheten inom området redovisas på Regional tillväxt respektive 
Landsbygd, vilket förklarar de låga verksamhetskostnaderna. 

Under 2018 har länsstyrelsen arbetat främst med utbetalning av kanaliseringsstödet. Det har 
inte skett några förändringar mellan 2017 och 2018 i arbetstimmar eller antal ärenden. 
Timmar för handläggning av stöd till bredband läggs på Landsbygd och 
landsbygdsprogrammet. 

Samlad bedömning av resultat 
Utvecklingen av bredband med fiber i Blekinge har delvis stannat av under året. 
Bedömningen är att inom tätorter kan de nationella målen nås. På landsbygden är resultatet 
mycket osäkert beroende på intresset från kommersiella parter som nu även börjar dra 
tillbaka sina planer. Landsbygdsprogrammets medel är otillräckliga för att nå målen, men 
hjälper till och kan skapa intresse även kommersiellt. 

 

5. Hållbar samhällsplanering och boende 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften  
Länsstyrelsen bedriver kontinuerlig tillsynsvägledning genom rådgivning till kommunerna i 
den kontinuerliga handläggningen samt genom att delta i kommunernas planprocess vid 
framtagande av detaljplaner och översiktsplaner. Målsättningen är att klara angivna 
svarstider i granskningsskedet på 30 dagar för detaljplaner. För att uppnå målet ska tydliga 
och uttömmande synpunkter lämnas från länsstyrelsen vid kommunernas förfrågningar 
redan i ett tidigt skede av planprocessen för att inte komma i konflikt med de statliga 
intressena som länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att föredra planärenden vid tvärsektoriella möten som 
hålls hos länsstyrelsen varannan vecka. Här bjuds även representanter in från olika 
funktioner på länsstyrelsen som berörs av ärendet. Genom detta tvärsektoriella arbete och 
genom internremisser bevakades alla de aspekter som ärendet berör på ett tidigt och tydligt 
sätt för att kommunerna ska komma vidare i sitt planarbete. Kommunerna har även 
möjlighet att diskutera med länsstyrelsen som rådgivande myndighet innan ett planärende 
påbörjats. Genom att länsstyrelsen yttrar sig över inkommande planbesked så effektiviseras 
förhoppningsvis kommunernas ställningstagande om planbesked till exploatör. Detta 

9 
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medför att länsstyrelsen kan bidra till ett ökat respektive snabbare byggande i länet i enlighet 
med länsstyrelseinstruktionerna. 

Länsstyrelsen ser en ökning av ärenden hörande till plan- och bygglagen (PBL) under året 
som berör kommunernas förhandsbesked och bygglov. Eftersom länsstyrelsen är 
prövningsinstans för dessa ärenden är det svårt att lämna mer än allmänna synpunkter. 
Länsstyrelsen ger även kommunerna vägledning om hur beslut ska utformas för att vara 
juridiskt hållbara genom den kontinuerliga rådgivningen och återkoppling vid överklagade 
bygglovsärenden. Karlskrona kommun har tagit fram ett program för verksamhetsmark som 
ska fungera som ett underlag i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Programmet är ute på remiss. Olofströms kommun har påbörjat översynen av den 
kommunala översiktsplanen. Ronneby kommuns översiktsplan vann laga kraft i sommar. 
 
Länsstyrelsens samverkan med övriga länsstyrelser och andra myndigheter 
Länsstyrelsen samarbetar inom sakområdet Hållbar samhällsplanering och boende genom 
nätverket ”FORUM för Hållbart samhällsbyggande”. 

Nätverkets syfte är att träffarna ska bidra till en ökad samverkan och likartad hantering av 
arbetsuppgifter mellan länen i syfte att få en nationellt enad och rättssäker tillämpning. 
Under 2018 har länsstyrelserna samverkat mellan länsstyrelserna och med ett flertal 
nationella verk och myndigheter till exempel Trafikverket, Boverket, länsstyrelsernas olika 
regeringsuppdrag, anordning av plan- och bostadsdagar, nationella planen infrastruktur, 
översiktsplaneutredningen och Rådet för hållbara städer. Under hösten 2018 har nätverket 
tagit initiativ till en översyn av samverkansformer och arbetssätt för att kunna möta bland 
annat en obruten digital samverkansprocess och ökat krav på samverkan mellan nationella 
myndigheter i att stödja landets kommuner. 
 
Länsstyrelsen deltar i Region Blekinges arbete med Strukturbild Blekinge. Det är ett 
gemensamt projekt mellan länsstyrelsen, Region Blekinge och Karlskrona kommun. Projektet 
ska öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen, den regionala 
utvecklingsplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna. Syftet är också att öka flernivå- 
och sektorssamordningen mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom 
samhällsplanering i länet och viktiga lokala, regionala och statliga planeringsfrågor ska 
samordnas bättre över kommungränserna och bidra till ökad kunskap om regional tillväxt 
utifrån länets förutsättningar. Startmöte hölls den 3 maj på NetPort i Karlshamn. Mötet 
innehöll workshops och målbildsdiskussioner. Deltagande var politiker, chefer och 
handläggare från fyra kommuner (ej Olofströms kommun) samt några statliga verk. 28 
september deltog två från plan- och bostad.  
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Plan- och byggträffar 2018 
Länsstyrelsen deltar tillsammans med andra länsstyrelser i Rådet för hållbara städer. Rådet 
har som uppdrag att bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer RB 99. 

Länsstyrelsen har haft två plan- och byggträffar med kommunerna. Den 20 april redovisades: 

- Boverkets kompetensinsatser inom PBL 
- ny lagändring om miljöbedömningar som trädde i kraft 1 januari 2018 
- tolkning av hantering av förorenad mark i samband med upprättande av detaljplan 

och översiktsplaner i enlighet med miljöbalkens krav 
- arbetet med Havsplanering 
- Region Blekinges uppdrag om strukturbilder 
- föreläsning på residenset om Miljö- och hälsorapporten för Blekinge län 

 
I samband med träffen den 19 oktober redovisades: 

- Uppdatering av checklistan för miljömål 
- Information om planeringskatalogen 
- Delbetänkandet av översiktsplaneutredningen 
- Sydostlänkens framtid 
- Stadsvandring i Ronneby 

 
Träffarna hade en god uppslutning och gav en god möjlighet till erfarenhetsbyte och 
spridning av kunskaper om olika lagstiftningar och intressen som ska bevakas i den fysiska 
planeringen. Länsstyrelsen har även förhoppning att träffarna ska leda till att kommunerna 
och länsstyrelsen ska få till ett bättre samarbete. En ökad dialog mellan alla parter ger en 
ökad förståelse för varandras målbilder men kräver samtidigt ökat engagemang från samtliga 
berörda. 
 
Havsplanering – statligt  
Den statliga havsplanen har varit ute på remiss för samråd under våren. Länsstyrelsen 
lämnade sitt yttrande under juli 2018. Under våren hölls flera möten såväl internt som 
externt för att på bästa sätt bearbeta materialet. Bland annat hölls ett möte med föredrag och 
workshop kopplat till havsplanering och kulturmiljö. Deltagare var representanter för 
kustlänsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljö har inte fått en tydlig roll i 
havsplaneringen och likställs inte med andra värden, vilket gör planeringsunderlaget 
otydligt. 

Avstämningar har skett kontinuerligt med Havsmyndigheten (HaV) och Boverket och ett 
samrådsmöte ägde rum i Kristianstad, där offentlig sektor var inbjuden för att diskutera 
frågor och funderingar på planförslaget. Samtliga kommuner, regionförbundet i Blekinge och 
en stor del av den interna arbetsgruppen och länsledningen från länsstyrelsen var på plats för 
att representera Blekinges intressen. Under våren har kontinuerliga skypemöten hållits cirka 
en gång i månaden för länen i Östersjön under ledning av Kalmar som samordnande 
länsstyrelse. Östersjölänen träffades under två dagar i Visby den 29–30/5 för att närmare 
diskutera gemensamma frågor och hantering av materialet från HaV. Avdelningschef har 
blivit inbjuden att sitta med i styrgruppen för Östersjön från Blekinges sida. Den 27 juni 
spenderades en halv dag i Kalmar med respektive chef samt handläggare för att diskutera 
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arbetet framåt. Granskning av förslagen till de nationella havsplanerna sker under mars till 
juni 2019. 
 
Havsplanering – kommunal 
Juni 2018 beslutade länsstyrelsen, med statligt stöd via Havs- och vattenmyndighetens 
anslag för bidraget kommunal havsplanering i statlig samverkan (KOMPIS), att bevilja bidrag 
till Karlskrona, Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner i Blekinge län för att 
fortsätta processen och genomföra gransknings- och utställningsskedet av Interkommunal 
havsplan för Blekinge, fördjupning av Blekinge kustkommuners översiktsplaner. 
Kommunerna har planeringsansvar och arbetet framskrider bra. Utbetalt belopp uppgår till 
126 000 kronor till var enskild kommun. Antagande av den kommungemensamma 
havsplanen beräknas ske under 2019. 

2018 avslutades projektformen mellan HaV och länsstyrelserna. Länsstyrelsen ska 
slutrapportera bidrag för kommunal havsplanering i statlig samverkan, KOMPIS, i januari 
2019. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen bedriver kontinuerlig tillsyn och rådgivning i samband med enskilda 
ansökningar om strandskydd och kommunernas tillämpning i samband med länsstyrelsens 
granskning av dispenser enligt 19 kap. 3 § miljöbalken och överklagade bygglov. Länsstyrelsen 
fungerar också kontinuerligt som en rådgivande part för lantmäteriet i samband med 
förrättningar inom strandskyddat område. Handläggning sker kontinuerligt. Länsstyrelsen 
ska handlägga granskningar av kommunens dispenser inom 21 dagar. Länsstyrelsen ligger 
över målvärdet för dessa. 

En extra resurs har anställts på ett år för att handlägga ansökningar från kommunerna i länet 
om upphävande av strandskydd för mindre sjöar och vattendrag. Resursen tillhör 
avdelningen förr Tillsyn- och prövning men även resurs från plan- och bostad ingår i 
arbetsgruppen. Antalet ansökningar om upphävande av strandskyddet från enskilda 
fastighetsägare ökar ständigt från att lagändringen kom 2014. 
 
Regeringen har återförvisat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby och 
Karlshamns kommun för ny handläggning. Ett nytt förslag har kungjorts och nytt beslut om 
utvidgat strandskydd för Ronneby och Karlshamn ska fattas under 2019. 
 
Resurser för att bedriva tillsyn saknas dock överlag för närvarande då tillsyn är tidskrävande. 
Framöver behöver tid avsättas till planering och utformning av en ökad egeninitierad 
tillsynsverksamhet och mellankommunal samverkan. En ökad dialog mellan alla parter ger 
en ökad förståelse för varandras målbilder men kräver samtidigt ökat engagemang från 
samtliga berörda. 
 
Fastighetsbildning- och Samfällighetsärende 
Länsstyrelsen fungerar kontinuerligt som en rådgivande part för Lantmäteriet i samband 
med lantmäteriförrättningar. I några procent av ärendena per år har länsstyrelsen någon 
erinran då fastighetsbildningen riskerar att hämma till exempel lantbrukets bedrivande och 
påverkan på strandskyddet samt påverkan på riksintresse. Antalet fastighetsbildningsärende 
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som länsstyrelsen handlägger har fördubblats från föregående år 2017. Ett ärende 
överklagades av länsstyrelsen under 2018 med anledning av att markområdet som togs i 
anspråk inte var förenligt med strandskyddet och således inte heller 
fastighetsbildningslagen. Från och med 2016 har handläggning av ärende även handlagts 
som berör vägsamfälligheter, vanligtvis angående brister i styrelsearbetet. 

En representant från plan- och bostad ingår som samordnare för alla länsstyrelser i en 
nationell samverkansgrupp mellan länsstyrelserna och lantmäteriet som etablerades under 
maj 2018. Samverkansgruppen syftar till att öka kunskapen för respektive myndighet, 
förbättra samarbetet och i förlängningen bidra till en ökad samhällsnytta. Det är viktigt vid 
en effektiv och rättssäker handläggning att det finns en samsyn hos berörda myndigheter om 
hur samråd ska ske och om möjligt en enhetlig bedömning i fastighetsrättsliga frågor. Under 
2018 låg största fokus på uppstart av gruppen och att var och en ska hitta sina roller i arbetet. 
Redan på inledande mötet i maj påbörjades arbete med att diskutera frågan om strandskydd. 
På den fysiska träffen i oktober fördjupades frågan kring strandskydd. Detta är ett brett 
sakområde med många aspekter att beakta. Gruppen tog under 2018 in ytterligare 
expertkunskap från länsstyrelsen som kommer medverka under frågan om strandskydd. En 
överenskommelse mellan myndigheterna har tagits fram som bland annat redogör att 
handläggningstiden för fastighetsbildningsärende ska beredas inom 21 dagar och där målet 
uppnås. 
 
Planeringsunderlag 
En representant från Länsstyrelsen i Blekinge län är lokal samordnare och redaktör för 
planeringskatalogen och arbetade under det senaste kvartalet med att lägga in Blekinges 
regionala underlag i katalogen. Planeringskatalogen lanserades den 5 november. Den är en 
webbaserad katalog som ska sammanställa statliga planeringsunderlag och vägledningar 
som är relevanta för fysisk samhällsplanering. 

Länsstyrelsen har redovisat sina synpunkter berörande statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet i en sammanfattande 
redogörelse, för Olofströms kommun, inför framtagandet av deras nya översiktsplan.  
 
Länsstyrelsen håller på att revidera den sammanfattade redogörelsen från 2016 för Blekinge 
län. 
 
Länsstyrelsen har en upprättad handlingsplan för jämställdhet inom området "Hållbar 
samhällsplanering och boende". Det har även tagits fram en riskanalys för plan- och bostad 
under året. 
 
Kompetensutveckling 
För att öka kunskapen och få en bättre effektivisering av handläggningen har medarbetare 
inom plan- och bostadsområdet erbjudits kompetensutveckling genom kurser, workshops 
och utbildningar inom följande områden: 

· Bostadskonferens i Kalmar 
· Kustmöte i Helsingborg 
· Introduktionsutbildning i Kulturmiljö Plan- och Byggnadslagen 
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· Pilotutbildning i översiktsplanering 
· PBL - kompetens i Malmö 
· Infrastrukturdagar i Göteborg med inriktning på förändringarna i 6 kap. Miljöbalken 
· Plan- och bostadsdagarna i Kronoberg 
· Klimatanpassning Sverige 
 
I övrigt deltar medarbetarna i största möjliga mån i de webbutbildningar som anordnas av 
andra myndigheter. 
 
Länsstyrelsen lämnade under 2018 relevanta svar till följande remisser som inte utgör 
normal ärendehandläggning: 

- SOU 2018:46 Delbetänkandet av översiktsplanering 
- SOU 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande 
- SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar 
- SOU 217:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet 

 
Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna återrapporteras på anvisat sätt och 
inte i årsredovisningen 

- RB 32 – Registrering av uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga 
beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i 
strandskyddsområden 

- RB 42 - uppföljning hur kommunerna uppfyller kraven på lagstadgade 
handläggningstider enligt plan- och bygglagen (redovisades senast 30 april 2018) 

- RB 43 - Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet 
(redovisas till Boverket den 31 januari 2018 

- RB 44, RB 45, RB 46 - Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen 
(redovisas till Boverket den 31 januari 2018) 

- RB 4, 7RB 48 - Inriktningsmål för handläggning av överklagade ärenden enligt plan- 
och bygglagen (redovisas till Boverket den 28 februari 2018) 

 
  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 40* och 41*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,8 1,1 1,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,8 4,0 5,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 6 744 5 794 7 017 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  987 632 574 

Antal beslutade ärenden 945 540 527 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 7 25 15 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

 
Kommentarer till tabellen 
Den totala ärendemängden har ökat markant. En orsak är det stora intresset för att söka 
solcellsstöd (vht 413). Antalet ansökningar var ungefär dubbelt så stort 2018 som 2017. Det är 
även troligt att ärendeökningen speglar samhällets utveckling då allt fler kräver sin rätt och 
inte nöjer sig med ett negativt besked.   
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Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att de nationella målen totalt sett uppfylldes 
inom plan- och bostadsområdet under 2018, trots resursbrist under året. Bedömningen 
grundar sig på att målen i regleringsbrevet uppfylldes och att ärendehandläggning 
prioriterades. 

I ärendehandläggningen prioriteras översiktsplanering och detaljplanering med 
målsättningen att öka bostadsbyggandet i länet. För att säkerställa ett hållbart och 
motståndskraftigt samhälle för alla sker ett tvärsektoriellt deltagande i ärendehanteringen. 
Detta arbete är under ständig utveckling. 

De återkommande plan- och byggträffarna med kommunerna ska resultera i konkreta förslag 
på hur kommunerna och länsstyrelsen ska utveckla samarbetet framöver. 
 

 
6. Energi och klimat 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under året genomförde länsstyrelsen omfattande insatser för minskad energianvändning 
och övergång till förnybar energi. Här presenteras kort några exempel på insatser under 2018, 
flera med ursprung från det regionala samverkansforumet Klimatsamverkan Blekinge som 
samlar representanter från näringsliv, offentlig sektor och organisationer i länet. 

• Utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel: Sedan flera år tillbaka har 
länsstyrelsen gjort omfattande insatser för att på olika sätt stimulera utvecklingen av 
ett regionalt vältäckande nät av tank- och laddplatser för förnybara drivmedel. Inom 
Klimatklivet beviljades investeringsmedel för en tankstation för biogas i Sölvesborgs 
kommun, när åtgärden slutförts innebär det att det finns biogasmackar i alla 
kommuner i Blekinge. 

• I samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Region Blekinge och Energikontor Sydost 
startade Länsstyrelsen Blekinge ett projekt om Hållbar bilism med fokus på att prova 
olika lösningar för att minska bilresandet vid pendling. 

• Länsstyrelsen inledde en samverkan med flera andra regionala aktörer i 
regionalfondsprojektet Kombinerad mobilitet med inriktning cykling och 
persontransporttjänster. 

• Energieffektivering hos företag: länsstyrelsen drev projektet Incitament för 
energieffektivisering, vilket syftar till att stödja små och medelstora företag, som 
omfattas av miljötillsyn, att komma igång med energiarbetet. Arbetet bedrevs i 
samverkan med Länsstyrelsen Kronoberg och Energikontor Sydost. 

• Seminarium och workshop på residenset kring temat Ny klimat- och energistrategi 
för Blekinge. 

• Länsstyrelsen beställde en koldioxidbudget för Blekinge län att användas som 
diskussions-och faktaunderlag för arbetet med en ny regional klimat- och 
energistrategi. 

10 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

24 
 

En mer utförlig redovisning finns i rapporteringen av RB 3.19. 

Övriga uppdrag inom området 
Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna återrapporteras på anvisat sätt och 
inte i årsredovisningen: 

• RB 3.19 - Regionala arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan samt 
insatser inom Klimatinvesteringar rapporterades till Länsstyrelsen i Dalarna den 31 januari 
2019. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 42*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,5 1,1 0,9 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,7 0,4 0,9 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 780 2 188 1 995 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  59 52 35 

Antal beslutade ärenden 58 53 29 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 3 1 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 228 30 

 

Kommentarer till tabellen 
Den fortsatta ökningen av antalet ärenden beror huvudsakligen på hanteringen av det 
statliga stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet, där länsstyrelsen har i uppdrag att 
lämna yttranden. Variationen i storleken på bidragsutbetalningarna de senaste åren kan 
kopplas till engagemang i enskilda projekt. Under 2017 gjordes en större utbetalning till 
Energikontor Sydost i det gemensamma projektet Integrera solenergi i den fysiska 
planeringen i Blekinge, som finansierades av Energimyndigheten. Under 2016 och 2018 
gjordes inga större bidragsutbetalningar. 

Samlad bedömning av resultat 
Under år 2018 ledde länsstyrelsens arbete till ett fortsatt stort fokus på solenergi i länet 
genom ett aktivt arbete i projekten Sol i Syd och Integrera solenergi i den fysiska planeringen 
i Blekinge län. Inom detta arbete fortsatte länsstyrelsen att sprida information om det 
regionala solenergimålet, solkartan över Blekinge samt tog fram informationsmaterial om 
solenergipotentialen för länets kommuner.  Med utgångspunkt i Blekinges reviderade 
regionala klimat- och energistrategi med åtgärdsplan för perioden 2017–2020 fortsatte 
arbetet med att prioritera vad aktörer behöver göra för att länet ska kunna nå uppsatta 
nationella och regionala energi- och klimatmål. Länsstyrelsen bedömer att 
investeringsstödet Klimatklivet stimulerade aktörer till att genomföra klimateffektiva 
åtgärder. 

Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med energi- och klimatåtgärder kunde genomföras 
enligt plan under 2018. 
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7. Kulturmiljö 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Kulturmiljöintresset i länet är stort och fortsätter att öka. Media följde och rapporterade med 
stort intresse om länsstyrelsens olika projekt. Under 2018 fornlämningsförklarade 
länsstyrelsen ett flygplansvrak från 1947. Detta fick stor medial uppmärksamhet nationellt 
och internationellt. 

  

Bild 4. Fornminnesförklarat flygplansvrak 

År 2018 var det 20 år sedan Örlogsstaden Karlskrona blev världsarv. En stor mängd aktiviteter 
genomfördes i nära samarbete med kommunen och övriga aktörer inom världsarvet. 
Länsstyrelsen spred sin speciellt framtagna jubileumsfilm om världsarvet som både finns på 
svenska och engelska. Filmen har fått stor uppmärksamhet och ger fler möjlighet att ta del av 
vårt världsarv. 

Länsstyrelsen har i allt sitt arbete strävat efter att jobba utifrån de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet.  

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 43*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 2,4 3,4 3,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,3 2,2 2,6 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 12 034 9 017 10 336 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  328 325 323 

Antal beslutade ärenden 319 339 299 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 4 2 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

 

Kommentar till tabellen  
Antal ärenden, både inkomna och beslutade, har legat på samma nivå under de senaste tre 
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åren. Antal ärenden som har legat öppna mer än två år har sjunkit på grund av att ärenden 
om nya byggnadsminnesförklaringar har prioriterats, handlagts och avslutats. Den stora 
kostnadsökningen från år 2017 till år 2018 beror i huvudsak på kostnader avseende 
restaurering av en hamnanläggning i äldre stenbrottsmiljö i Blekinges skärgård. 

Samlad bedömning av resultat 
Under 2018 skedde omfattande samverkan internt inom länsstyrelsen mellan 
kulturmiljöfunktionen och andra verksamhetsområden och även externt med bland annat 
kommuner, museer, andra myndigheter och fastighetsägare. God samverkan visades bland 
annat genom aktiviteter kopplade till världsarvets 20-årsjubileum där många aktörer var 
engagerade. Länsstyrelsen hade en bra dialog med kommunerna inom projektet med 
riksintresserevideringarna. Svårigheterna fanns dock inom remissförfarandet där 
kommunernas interna processer och förankringar inom bland annat kommunstyrelsen ofta 
tar lång tid. Länsstyrelsen upplevde även svårigheter i samverkan med andra aktörer bland 
annat på grund av olika tolkningar av kulturmiljölagen. Genom olika informationssatsningar 
och publika aktiviteter runt om i länet har länsstyrelsen samarbete med museer, kommuner 
och privata aktörer varit gott. 

Länsstyrelsen i Blekinge handlade under 2018 löpande inkomna kulturmiljöärenden och 
kunde hålla fastlagda handläggningstider vilket var mycket positivt. Under många år har det 
funnits ett antal öppna ärenden rörande nya byggnadsminnesförklaringar.  Under 2018 
handlades och avslutades samtliga av dessa ärenden vilket innebar att länsstyrelsen för 
första gången på länge inte hade några öppna ärenden av denna art. Detta innebär 
förhoppningsvis att ärenden som kommer in kan handläggas mer löpande.  

Vid sidan om handläggningen initierade länsstyrelsen mycket kulturmiljöarbete i länet. 
Bland annat startade länsstyrelsen upp ett projekt som syftar till att lägga fram ett förslag till 
Riksantikvarieämbetet att ta beslut om ett nytt riksintresseområde för kulturmiljövården 
omfattande fiskelägen och bymiljöer på Listerlandet i Sölvesborgs kommun. Det är ett 
proaktivt arbete med syfte att kunna tillvarata ett betydande kulturarv. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att kulturmiljöarbetet bedrevs med stor framgång och 
uppfattades som positivt i länet. 

 

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

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften  
Under 2018 fortsatte länsstyrelsen arbetet med att öka kunskapen om totalförsvar och civilt 
försvar hos länets aktörer. Länsstyrelsen arrangerade under våren en tvådagars 
Totalförsvarskonferens tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB och Försvarshögskolan, FHS. Deltog gjorde länets samtliga kommuner, 
räddningstjänstförbund, landstinget, polisen samt militärregion syd. Syftet med den ökade 
medvetenheten är att få en förståelse för varför arbetet med civilt försvar bör prioriterats. 
Detta blev början till flera utbildningstillfällen under året inom området. Utbildnings- och 
informationsinsatser har även genomförts inom säkerhetsskydd, lägesbildsmetodik, 
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webbaserat informationssystem WIS med mera. Samverkan med Försvarsmaktens lokala 
förband har utvecklats ytterligare i dagligt arbete. 

Genom länsstyrelsens planering inför och deltagande i MSB:s övning SAMÖ ökade 
förståelsen och kompetensen inom den egna myndigheten om länsstyrelsen roll inför och vid 
höjd beredskap. Länsstyrelsen har krigsplacerat all personal på myndigheten och arbete med 
att bilda en krigsorganisation pågår. 

Länet har under året drabbats av samhällsstörningar i form av höga flöden och sommarens 
extrema torka och dess konsekvenser såsom dricksvattenbrist, flera skogsbränder och låga 
flöden i vattendrag. Dessa har hanterats enligt gällande planer och samverkansstrukturer 
vilket har fungerat väl och ytterligare stärkt länets förmåga att samverka och upprätta en 
samlad lägesbild under en händelse. Samarbetet med frivilliga flygkåren, FFK, gällande 
skogsbrandflyg upplevdes som mycket god under hela sommaren.  

 

Bild 5. Torkan i Blekinge sommaren 2018 

Samverkan inom kriskommunikation prioriterades under året för att öka förmågan till 
samlad information till medborgarna i länet. Detta arbete kommer att fortgå under 
nästkommande år. Årlig regional samverkanskurs, RSK, genomfördes under hösten med syfte 
att flera skulle ta del av länets samverkansmodell, Krissamverkan Blekinge under temat ”Hur 
ska länet samverka inför stora publika evenemang?”. 

Under 2018 fortsatte länsstyrelsen arbetet med att öka kunskapen om totalförsvar och civilt 
försvar hos länets aktörer. Länsstyrelsen arrangerade under våren en tvådagars 
Totalförsvarskonferens tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB och Försvarshögskolan, FHS. Deltog gjorde länets samtliga kommuner, 
räddningstjänstförbund, landstinget, polisen samt militärregion syd. Syftet med den ökade 
medvetenheten är att få en förståelse för varför arbetet med civilt försvar bör prioriterats. 
Detta blev början till flera utbildningstillfällen under året inom området. Utbildnings- och 
informationsinsatser har även genomförts inom säkerhetsskydd, lägesbildsmetodik, 
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webbaserat informationssystem WIS med mera. Samverkan med Försvarsmaktens lokala 
förband har utvecklats ytterligare i dagligt arbete. 

Genom länsstyrelsens planering inför och deltagande i MSB:s övning SAMÖ ökade 
förståelsen och kompetensen inom den egna myndigheten om länsstyrelsen roll inför och vid 
höjd beredskap. Länsstyrelsen har krigsplacerat all personal på myndigheten och arbete med 
att bilda en krigsorganisation pågår. 

Länet har under året drabbats av samhällsstörningar i form av höga flöden och sommarens 
extrema torka och dess konsekvenser såsom dricksvattenbrist, flera skogsbränder och låga 
flöden i vattendrag. Dessa har hanterats enlig gällande planer och samverkansstrukturer 
vilket har fungerat väl och ytterligare stärkt länets förmåga att samverka och upprätta en 
samlad lägesbild under en händelse. Samarbetet med frivilliga flygkåren, FFK, gällande 
skogsbrandflyg upplevdes som mycket god under hela sommaren. Samverkan inom 
kriskommunikation prioriterades under året för att öka förmågan till samlad information till 
medborgarna i länet. Detta arbete kommer att fortgå under nästkommande år. Årlig regional 
samverkanskurs, RSK, genomfördes under hösten med syfte att flera skulle ta del av länets 
samverkansmodell, Krissamverkan Blekinge under temat ”Hur ska länet samverka inför stora 
publika evenemang?”. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 45*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 4,1 3,3 2,2 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,1 1,1 1,6 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 9 082 6 803 5 500 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  185 136 143 

Antal beslutade ärenden 161 131 124 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 22 9 4 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

 

Kommentar till tabellen 
Det högre antalet ej beslutade äldre ärenden kan till viss del härledas till att flera 
projekt/ärenden är av utvecklingskaraktär och därför löper över flera år. Samtidigt har antalet 
ärenden ökat.  

Verksamhetskostnaderna har ökat med 2,3 mnkr mellan år 2017 och 2018, vilket beror på att 
verksamheten inom kris och samhällsberedskap har ökat.  
 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsens samlade bedömning av länets arbete med krisberedskap, omfattande Lagen 
om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinära händelser, är att aktörerna lever upp till 
nationella och regionalt satta mål och skyldigheter enligt gällande lagstiftning för 
verksamheterna. Bedömningen grundas på genomförda tillsynsbesök, uppföljningsbesök 
samt nära samverkan i vardagen och vid inträffade händelser. Inom länet utgör den 
upparbetade samverkan grunden för ett ständigt pågående utvecklingsarbete, vilket ökar 
länets samlade förmåga inom skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 
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Utvecklingen av och arbetet inom civilt försvar går enligt plan och har intensifierats under 
2018 genom möjligheten att rekrytera ytterligare medarbetare till länsstyrelsen. Samverkan 
mellan länets aktörer och övriga länsstyrelser har utvecklats både mellan aktörerna inom 
Södra militärregionen (MR S) och nationellt. Länets samlade kompetens och förmåga i 
händelse av höjd beredskap har ökat. 

 

9. Naturvård samt miljö- och hälsoskyddsmedelskedjan.  

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Sakområdet Naturvård och miljöskydd sysselsatte cirka 40 % av länsstyrelsens 
årsarbetskrafter. En del av verksamheten handlar om prövning, tillsyn och 
tillsynsvägledning. Andra väsentliga delar är genomförande av vattenförvaltning, 
miljöövervakning, skydd och vård av områden och arter, samt inventering och tillsyn av 
förorenade områden. Huvuddelen av arbetet syftar till att uppnå miljömålen och att främja 
en hållbar utveckling. Sakområdets viktigaste prioriteringar var: 

• Främja och understödja tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
vatten. 

• Skydd/säkerställande av värdefull natur, främst skogar och marina områden. 

• Skötsel av våra skyddade områden samt att öka tillgängligheten till områdena. 

• Arbetet med hotade arter. 

• Restaurering av vattendrag för att förbättra dess ekologiska status. 

• Genomföra beslutade miljöövervakningsprogram. 

• Följa upp beslut inom vattenverksamheten. 

Anslagen till naturvården har varit rekordstor. Det har resulterat i att mycket arbete som 
varit eftersatt kunde åtgärdas. Bland annat har stora skötselinsatser kunnat göras i våra 
skyddade områden. Ökad takt på reservatsbildandet både när det gäller skogar och marina 
områden. Gamla ärenden har kunnat avslutas. Trots detta räcker inte resurserna för att nå 
uppsatta miljömål. Det är av stor vikt att de ökade anslagen blir långsiktiga. För att effektivt 
utnyttja befintliga resurser arbetade länsstyrelsen aktivt och framgångsrikt med att växla 
upp anslag genom projektstöd och flera Life+ projekt. Här kan nämnas Bridging The Gap 
(BTG) och GRIP on LIFE. 

Den beskrivning av verksamhet som görs i denna årsredovisning speglar inte all verksamhet. 
Det handlar bland annat om väsentliga delar som den regionala miljöövervakningen, 
miljögifter, grön infrastruktur, vattenförvaltning och kalkningsverksamheten. Dessa 
redovisas istället direkt till berörd nationell myndighet. 
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Volymer och kostnader (Avser verksamhet 5*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 17,6 18.4 17.0 

Årsarbetskrafter kvinnor 25,6 23,2 22,6 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 67 378 58 549 53 378 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  2 019 1 973 1 940 

Antal beslutade ärenden 1 986 1 978 1 828 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 53 61 66 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  10 712 7 286 4 978 

 

Kommentar till tabellen 
Ökningen av verksamhetskostnader 2018 kan förklaras med att Länsstyrelsen Blekinge haft 
extra stora anslag till naturvårdsförvaltningen under året. Dels i de bidragen länsstyrelsen 
fått från Naturvårdsverket men även stora kostnader inom LIFE-projektet BTG som startade 
2017 men nu rullar med full kraft. Ytterligare en förklaring är den treåriga 
våtmarkssatsningen som startade upp under fjolåret, där en ny tjänst tillsattes.  

Antalet ärenden är fortfarande väldigt högt och ökande. Här handlar det troligen om ett ökat 
inflöde av ärenden. Antalet beslut har ökat om än inte riktigt i samma takt som inflödet av 
ärenden, men skillnaden är rätt marginell. När det gäller ärenden äldre än två år så har vi 
gjort en extra satsning för att få ner antalet ärenden, vilket gav ett positivt resultat. 

Bidragsutbetalningarna har varit rekordhöga under 2018. Det beror framförallt på 
våtmarkssatsningen som startade upp. Totalt har det inom våtmarks LONA utbetalats drygt 4 
mnkr. Även utbetalningarna inom LOVA har legat på ovanligt hög nivå ca 2,6 mnkr. 

 

Samlad bedömning av resultat 
Naturvård och miljöskydd är en omfattande verksamhet på länsstyrelsen. Det handlar om 
drygt 40 årsarbetskrafter och det är svårt att göra en sammanfattande bedömning av arbetet. 
I det stora hela har naturvårdsarbetet varit framgångsrikt. Åtgärder har genomförts inom en 
rad områden som områdesskydd, förbättrad skötsel av skyddade områden, friluftsliv, 
artskydd med mera, vilket gjort att vi tagit ytterligare steg för att nå miljökvalitetsmålen. För 
att nå målen kommer insatserna i framtiden behöva utökas. 

 

10. Lantbruk och landsbygd  

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften  
Länsstyrelsen Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom Länsstyrelsen Skåne 
har hand om dessa för Blekinges räkning. 

Landsbygdsprogrammet 
Länsstyrelsen följer och främjar utvecklingen inom lantbruk och landsbygd i länet 
huvudsakligen genom arbetet med landsbygdsprogrammet 2014–2020. 
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Länsstyrelsen deltog i en fondsamordningsgrupp på operativ nivå tillsammans med 
representanter för Tillväxtverket, Europeiska Socialfondens råd (ESF-rådet), Länsstyrelsen 
Skåne, Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad under 
2018. Gruppens syfte är att förbättra samordningen mellan de fyra europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Inom Strukturfonden och Socialfonden har Blekinge gemensamma 
program med Skåne. När det gäller Landsbygdsfonden har varje län sina 
egna handlingsplaner och Havs- och fiskerifonden är ett nationellt program. Gruppens arbete 
syftar till en strategisk användning av fonderna i vår region och att gemensamt stötta 
projektaktörer till exempel med informationsinsatser och lotsning mellan fonder. Gruppen 
träffas några gånger per år för att uppdatera varandra om vad som händer i de olika fonderna, 
identifiera behov och möjligheter och för att planera gemensamma insatser. 

Jämställdhetsarbetet inriktades under året på fortsatt fokus och uppföljning av 
jämställdhetsintegreringen inom den regionala handlingsplanen för 
Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet. 

Greppa Näringen 
Greppa Näringen som pågår fram till 2020, har som mål att minska lantbrukets 
miljöpåverkan via utbildning, kurser och rådgivningar. Länsstyrelsen Blekinge genomförde 
under 2018 kurser och enskilda rådgivningar inom Greppa Näringens moduler, som är 
projektets riktlinjer för vad rådgivningarna och kurserna ska handla om. Arbetet 
genomfördes mestadels via externa aktörer men också till viss del i egen regi. Under året 
anordnades nio kurser: 

• Trygga din skörd i framtiden. 
• Att anlägga damm och använda bevattning. 
• Fosforns roll i landskapet samt. 
• Grovfoder – glimtar från forskning med ensilering och foder till kor. 
• Mekanisk ogräsbekämpning. 
• Prognos och varningsmodell. 
• Täckdikeskurs. 
• Biogasträff. 

 
Länsstyrelsen upphandlade 127 stycken enskilda rådgivningar, som externa aktörer 
genomförde under perioden 2017 och fram till 30 september 2018. Rådgivningarna 
genomfördes löpande och ska slutredovisas januari 2019. Länsstyrelsen samverkade under 
året kontinuerligt med Greppa region Syd där representanter från både Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och länsstyrelsen i Skåne, Halland och Blekinge ingår. Dessutom har en ny 
upphandling med ytterligare 127 enskilda rådgivningar genomförts som ska utföras januari 
2019 - december 2020. 

Ekologisk produktion 
Projektet som pågår fram till 2020 har som mål att öka den ekologiska produktionen och 
utveckla det ekologiska lantbruket i länet via utbildning, kurser och rådgivningar. Vid 
samtliga kurser medverkade olika inköpta konsultexperter vilka upphandlats via Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Dessutom utförde externa upphandlade rådgivare löpande 
enskilda rådgivningar, alla med gårdsbesök. 
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Länsstyrelsen har genomfört en ekologisk grundkurs i grönsaks- och fruktodling. Dessutom 
genomförde länsstyrelsen tillsammans med en extern aktör en ekologisk fältträff på en 

• mjölkgård, 
• grönsaksodlare och 
• gård med diko-drift. 

 
Ett rikt odlingslandskap 
Projektet som pågår fram till 2020. Projektet har som mål att verka för att målgruppen via 
utbildning, kurser och rådgivningar får bättre kunskap om odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. 

Under 2018 anordnade länsstyrelsen nio kurser 

• en praktisk lieslåtterkurs 
• en praktisk trägärdesgårdskurs 
• två kurser i fönsterrenovering 
• en kurs om giftiga växter, parasiter och betesplanering för häst 
• en kurs om giftiga växter, parasiter och betesplaneringför får 
• två kurser om ympning på fruktträd 
• en kurs om äldre sorter av äpplen och päron i Blekinge - ett kulturarv. 

 
Vid samtliga kurser medverkade inköpta konsultexperter vilka upphandlats via Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU). Dessutom utförde länsstyrelsen löpande enskilda 
rådgivningar, alla med gårdsbesök. 

Demonstration och information – Skötsel av ängs- och betesmarker 
Projektet pågår till och med 2020 och har som mål att skapa förutsättningar för och öka 
kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker. I projektet ingår även att skapa lokala 
nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra för att bevara 
och öka arealen ängs- och betesmarker. 

Projektet är i inledningsfasen/planeringsfasen. Länsstyrelsen har deltagit vid 
samordningsskypemöten och vid den fysiska samordningsträffen i Katrineholm den 26 
november 2018. 

Under 2018–2019 ligger huvudfokus i projektet på hävdade marker i skärgården. En 
tvärsektoriell skärgårdsgrupp har bildats internt på länsstyrelsen där deltagare med olika 
kompetenser och från olika enheter deltar. Gruppen verkar för att underlätta samarbetet i 
och kring skärgården, inledningsvis internt och i förlängningen även med externa aktörer. 
Gruppen har hittills träffats tre gånger. En förstudie har påbörjats där länsstyrelsen 
sammanställer ett arbetsmaterial, en översikt för geografiskt informationssystem (GIS) över 
vem som har djur i skärgården, på vilka öar finns de och söker de EU-stöd och så vidare? En 
enkät med diverse frågor har tagits fram som under januari 2019 kommer att skickas ut till de 
med betesdjur i skärgården. Syftet med förstudien är att ta reda på hur projektet på bästa sätt 
kan bidra till en ökad/bevarad hävd i skärgården. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen utökade 
under 2018 sitt samarbete bland annat genom att besöka ett antal gårdar tillsammans, dels i 
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syfte att öka samsynen mellan myndigheterna och dels i syfte att informera om olika 
tänkbara finansieringar kring restaureringar av betesmarker. 

Kommersiell service 
Länsstyrelsen har upphandlat enskilda rådgivning inom kommersiell service. Rådgivningen 
ska bidra till att utveckla butikerna på landsbygden. 

Stöd till samarbete 
Under året startade länsstyrelsen upp ett samarbetsprojekt med Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) Sydost och Region Blekinge. Syftet med samarbetet är att utveckla livsmedelsnäringen i 
Blekinge län genom implementering av Blekinges regionala Mat & livsmedelsstrategi. 
Länsstyrelsen tog fram en redigerbar handlingsplan med konkreta projektförslag kopplade 
till varje mål i den regionala strategin, liksom en populärversion av strategin. 
Samarbetsparterna har tillsammans med olika projektägare haft 14 olika projekt igång under 
2018. Projekten har bland annat resulterat i fördjupade rapporter om 
utvecklingsmöjligheterna för både de större och de mindre livsmedelsföretagen i länet, en 
arbetsmarknadsdag om de gröna näringarna, en gårdsbutiksturné, marknadsföring av 
blekingsk mat för konferensdeltagare från hela Sverige och kalkylerade exempel för 
företagare som vill starta upp en landbaserad fiskodling. 

 

Bild 6. Gårdsbutik i Blekinge 

Länsstyrelsen har kontinuerligt under året samverkat med de andra sydlänen, där 
representanter från både regionförbund, länsstyrelser och intresseorganisationer ingår. 
Länsstyrelsen har under året deltagit på nationella konferenser kring arbetet med den 
nationella livsmedelsstrategin och arbetet med de regionala. Länsstyrelsen har haft 
arbetsgruppsmöten kontinuerligt under året med Region Blekinge och LRF Sydost. Ett första 
styrgruppsmöte hölls den 19 november. 
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Skapa nya jobb 
Projektet har som mål att genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter för att stimulera 
företag på landsbygden till att utvecklas och marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen 
på landsbygden samt ta tillvara på landsbygdens resurser.  

Under 2018 anordnade länsstyrelsen en informationsträff inom ämnet sociala medier - 
kundmarknad, infokanal eller kompisgäng?  Syftet med träffen var att företagare på 
landsbygden skall få verktyg till att utveckla sitt företag via sociala medier, få ökad kunskap 
om hur de bland annat kan nå ut till rätt målgrupp och på så sätt utveckla företaget och på 
sikt bidra till nya jobb på landsbygden. Träffen hade cirka 25 stycken deltagare. Då träffen 
anordnades i november 2018 är det ännu tidigt att utvärdera resultatet. 

Övriga uppdrag enligt regleringsbrev 
Följande uppdrag i regleringsbrevet till länsstyrelserna återrapporteras på anvisat sätt och 
inte i årsredovisningen: 

RB 3.28 Kostnader för hantering av landsbygdsstöd - rapporterades till Statens jordbruksverk 
den 1 februari 2017. dnr 182-2017. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 60*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,3 0,5 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,5 4,5 3,5 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 5 508 5 008 4 931 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 192 310 329 

Antal beslutade ärenden1) 202 263 235 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 5 3 4 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 
1) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. Länsstyrelsen Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom 
Länsstyrelsen Skåne har hand om dessa för Blekinges räkning – därför är inte siffrorna rättvisande. För området 
jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av kompensationsstöd och 
miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

För 2016 redovisades inte ärenden om jordbrukarstöd med anledning av den pågående utvecklingen av 
Jordbruksverkets IT-system. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 och 2017 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar. För år 2016 kunde inte utbetalningar av stöd redovisas, enbart ansökningar om stöd.  

Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS. Redovisade data för åren 2016-2017 hämtas från årsredovisningarna för 
respektive år. 

 

Kommentarer till tabellen 
Länsstyrelsen i Blekinge handlägger inte lantbruksstöd. Den fördelade budgeten inom 
företags- och projektstöd och miljöinvesteringar är slut i många av åtgärderna och därför har 
det beslutats färre ärenden 2018. Personal har slutat och det har tagit tid med rekrytering.  

 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

35 
 

Samlad bedömning av resultat 
Under 2018 har länsstyrelsen arbetat med att klara av uppgifterna med att handlägga 
landsbygdsstöd och andra ärenden inom lantbruk och landsbygd. Omfattande samverkan 
mellan länsstyrelser och Jordbruksverket har skett avseende bland annat personal, 
utbildning, ekonomiska frågor, upphandling och övrigt. 

Långa handläggningstider beror i regel på indelningen i beslutsomgångar. Handläggningen 
kan inte starta förrän tiden på beslutsomgången har gått ut och då börjar insamlingen av 
kompletteringar. Ärenden som flyttas fram på grund av att de inte kommit med i en första 
beslutsomgång får också längre handläggningstid, eftersom de ligger kvar till nästa 
beslutsomgång. 

 

 

11. Fiske 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 

Förvaltning av gädda inom Blekinges kustområden 
Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från 
både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, lämnade 
Länsstyrelsen i Blekinge län förslag på förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan till 
Havs -och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen föreslog att tio fredningsområden inrättas där 
allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj. Vidare förslogs att fredningstiden för 
åtta befintliga fredningsområden förlängs till 15 september-31 maj, en period under vilken 
allt fiske föreslås vara förbjudet. Därtill föreslogs att allt fiske efter gädda och abborre är 
förbjudet i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 
april-31 maj. 

Förenklade fiskeregler 
Fiskefunktionen tog under 2018 tillsammans med integrationshandläggare fram en folder på 
de viktigaste fiskereglerna i Blekinge på fem språk, svenska, engelska, dari, arabiska och 
polska. Detta för att i integrationssyfte öka förståelsen av betydelsen av fiskebestånd, samt 
att underlätta kommunikationen mellan tillsynspersoner och fiskare. 

Fiskevårdsbidrag 
Länsstyrelsen lämnade under 2018 bidrag till fiskevårdsåtgärder med drygt 500 000 kr. 
Huvuddelen av bidragen användes för förberedelser och analyser inför rivningen av 
Mariebergs kraftverk i Mörrumsån. Bidrag lämnades även till tryck av en enkel 
informationsbroschyr på fem språk om regler för fritidsfiske. 

Lokal fiskenäring 
Länsstyrelsen samverkade under 2018 med övriga kustlänsstyrelser i Sydsverige när det 
gällde främjande av den lokala fiskenäringen. Landshövdingarna i Blekinge, Skåne och 
Halland uppvaktade Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör i frågan i september 
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2018. Mötet föranleddes av den negativa utvecklingen när det gäller lokalt företagande inom 
fiske i södra Östersjön och i Kattegatt. Landshövdingarna framförde att det kommer att 
behövas tydliga ändringar i fiskeförvaltningens mål och metoder för att vända utvecklingen. 

Länsstyrelsen framförde även i andra sammanhang att det finns ett antal nationella mål som 
syftar till långsiktigt hållbar lokal utveckling av fiskenäringen både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Miljökvalitetsmålet som handlar om levande kust och skärgård, hållbar 
landsbygdsutveckling, närproducerade livsmedel, livsmedelsförsörjning i kristider och inte 
minst mål 14.b i Agenda 2030 om att säkerställa tillträde för småskaliga fiskare till marina 
resurser och marknader. Länsstyrelsen menade att detta är synnerligen gångbara argument 
för att ett av de främsta målen för svensk fiskeförvaltning ska vara att bevara och utveckla 
hållbara lokala fisken längs hela Sveriges kust. 

Länsstyrelsen genomförde under året två dialogmöten med länsstyrelsens rådgivande grupp 
för fiske och vattenbruk. I gruppen ingår representanter för Sveriges Fiskares Riksförbund, 
Sportfiskarna, Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening, Blekinge Kust- och 
Skärgårdsförening och Blekingekustens vattenvårdsförbund/Vattenrådet för Blekingekusten. 
Exempel på frågor som diskuterades var länsstyrelsens förslag till förbättrad förvaltning av 
gädda i länet, sälskadeersättning och skyddsjakt efter skarv och säl. 

EU-stöd till fiskerinäringen 
Länsstyrelsen arbetade övergripande inom EU-stöd till fiske genom att lyfta angelägna frågor 
på olika sätt bland annat i länsstyrelsernas nätverk inom landsbygd och fiske, samt i 
övervakningskommittén för Havs- och fiskeriprogrammet. 

Länsstyrelsen deltog aktivt i arbetet inför kommande Havs- och fiskeriprogram 2021-2027 
bland annat genom att medverka i Jordbruksverkets analysuppdrag Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) post 2020 samt genom att delta i Näringsdepartementets EU-sakråd 
om Europeiska kommissionens förslag till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 
2021–2027. 

 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 62*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 1,5 1,4 1,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 138 1 548 1 791 

Antal ärenden, inkomna och upprättade1) 174 1742 202 

Antal beslutade ärenden1) 185 1972 180 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år1) 11 10 1 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  2 943 5 571 5 899 
1) Till 2016 års årsredovisning var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
(VÄS 622), hantering av stöd Havs- och fiskerifonden. Uppgifterna har för år 2017 och år 2018 gått att få fram varför 
värdena skiljer sig åt jämför med vad som redovisades i 2016 års årsredovisning. 
2) Rättelser 
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Kommentarer till tabellen 
Antal inkomna och upprättade ärenden är konstant senaste två åren samtidigt som antal 
beslutade ärenden har minskat vilket beror på att tidigare års ärendebalanser minskats 
succesivt. 

2 943 tkr betalades ut som bidrag under år 2018. Den kraftiga minskningen mot tidigare år 
beror på utbetalningar under 2016 och 2017 till det förhållandevis stora projektet "utrivning 
av kraftverket Marieberg". 

 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen följer fiskenäringens, fritidsfiskets och fiskbeståndens utveckling inom ramen 
för uppdraget att verka för en långsiktigt hållbar utveckling och med stöd av 
miljökvalitetsmålen Hav i balans samt Levande kust och skärgård och Levande sjöar och 
vattendrag. 

I FN:s Agenda 2030 handlar Mål 14 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Delmål 14.b handlar om att 
säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och 
marknader. Länsstyrelsen menar att såväl miljökvalitetsmålen som målen inom Agenda 
2030 motiverar att länsstyrelsen verkar för en ökad andel lokalt, småskaligt fiske som i sin 
tur bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling för fiskbestånd, yrkesfiske och fiskberedning. 

Bristen på tydliga mål för svensk fiskeförvaltning samt avsaknad av helhetsgrepp när det 
gäller förvaltning av fiskbestånd, marina däggdjur och fåglar medverkade under 2018 till 
fortsatt minskat lokalt yrkesfiske i Blekinge. Förvaltningen av fiske fokuserar idag helt på 
fiskbestånden medan frågor om vilket fiske som är långsiktigt hållbart eller hur förvaltningen 
av fisket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet om levande kust och skärgård helt tappas 
bort. Förvaltningen av marina däggdjur och fåglar inriktas på varje enskild art i taget och det 
görs inte tillräckliga bedömningar av hur arterna i de marina ekosystemen påverkar 
varandra och hur man sammantaget får störst positiv effekt på miljömålen och till 
ekosystemtjänsten fiske som ingår i Agenda 2030.  Länsstyrelsens verktyg för att direkt 
påverka förvaltningen av fiske eller marina däggdjur är dock mycket begränsade. 

Länsstyrelsens insatser 
Länsstyrelsens arbete med att främja den lokala fiskenäringen är till sin karaktär ett 
långsiktigt arbete vars effekter i stort sett är omöjliga att mäta eller utvärdera enskilda år. 
Samma förhållande gäller flertalet andra insatser som till exempel restaurering av 
vattendrag för förbättrade bestånd av bland annat ål, öring och lax samt insatser för att 
förenkla för företag och medborgare. 

Exempel på utförda insatser som syftar till att främja fiske och fiskbestånd såväl inom 
länet som nationellt och som bör ge positiva resultat på lång sikt är: 

• Förankrat förslag till förbättrad förvaltning av gädda inlämnat till Havs- och 
vattenmyndigheten med syfte att långsiktigt stärka såväl bestånd som fiskenäring. 
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• Samverkan med övriga kustlänsstyrelser i Sydsverige när det gäller förändrade 
mål och metoder i fiskeförvaltningen. 

• Samverkansmöten med regionala aktörer inom fiske och vattenbruk. 
• Engagemang på nationell nivå för länsstyrelserna vad avser övervakning av 

nuvarande, och utformning av kommande Havs- och fiskeriprogram samt inom 
viltskadeersättning för sälskadat fiske.  

 

12. Folkhälsa 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften  

För att nå regeringens mål att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak behövs det bland annat en samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. 
Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet enligt tobakslagen (1993:581) och ska bland annat 
främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och 
andra. 

Med bakgrund av detta initierade Länsstyrelsen i Blekinge ett samverkansprojekt mellan 
olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. Projektets namn blev 
Operation Jean Nicot – Myndighetssamverkan mot illegal tobak. Deltagande myndigheter 
har varit, förutom Länsstyrelsen i Blekinge och samtliga kommuner, Polismyndigheten, 
Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. 

Syftet med Operation Jean Nicot var att kartlägga hur stort problemet med illegal och 
obeskattad tobak är i Blekinge samt att minska andelen illegal tobak i Blekinge, utveckla 
samverkan mellan olika myndigheter och öka kunskaperna inom och mellan myndigheter 
om tobak och tillsyn. 

Genomförandet av Operation Jean Nicot planerades genom fem steg; Initiera och ingå 
samverkan, Egna förberedelser, Gemensamma förberedelser, Genomförande och sist 
Uppföljning. I uppföljningen ingick även att kommunicera resultatet av operationen till 
media. 

Operation Jean Nicot genomfördes under fem dagar under våren 2018. Totalt genomfördes 47 
tillsynsbesök på försäljningsställen av tobak i Blekinge län under de fyra dagar. Då det är 
kommun och Polismyndigheten som har möjlighet att genomföra tillsynsbesök deltog 
Tullverket initialt vid tillsynerna som stöd för dessa, liksom personal från Kustbevakningen. 
Vid de tillsynsbesök som det hittades illegala cigaretter med utländsk text, ansvarade 
Polismyndigheten alternativt Tullverket för att inleda en förundersökning. Tjänstemän från 
Skatteverket deltog och genomförde kassakontroller. 

Av de 47 tillsynsbesök som genomfördes hittades brister på 23 stycken försäljningsställen. 
Totalt under insatsveckan hittades 41 405 illegala cigaretter. Kommunerna hittade 724,2 kg 
felmärkt tobak som till stor del omhändertogs. 724,2 kg tobak motsvarar cirka 724 200 
cigaretter. Dessa mängder är även dokumenterade och dokumentationen är skickad till 
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Skatteverket i Ludvika för skrivbordsutredning då det är möjligt att punktskatten inte är 
erlagd på dessa tobaksvaror. Utöver tobak fann man även 45,7 liter sprit. Det påträffades även 
två personer med narkotika. Det genomfördes sammanlagt fem husrannsakningar. Enligt lag 
”Lag (1998:506) punktskattekontroll av transporter med mera av alkoholvaror, tobaksvaror 
och energiprodukter” (LPK) har Tullverket rätt att genomföra transportkontroll för att 
kontrollera att dessa varor transporteras i enlighet med de gällande bestämmelserna. Under 
de fyra första dagarna genomförde Tullverket punktskattekontroller (LPK) på två lager och i 
tre fordon. Totalt under veckan kontrollerades 152 fordon. Sammanlagt inleddes fyra stycken 
förundersökningar under veckan. Blekinge består av cirka 160 000 invånare och av fem 
kommuner, så alla siffror måste sättas i relation till det. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 70*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,4 2,4 2,4 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 3 406 3 822 3 359 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  27 39 24 

Antal beslutade ärenden 25 38 17 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 129 0 

 

Kommentarer till tabellen 
Under 2017 tilldelades länsstyrelsen extra medel från regeringen för att genomföra tillsyn på 
skolgårdar. Dessa medel utlystes till kommunerna, då det är kommunerna som har 
tillsynsansvar över skolgårdarna.  

Under 2018 har något färre antal ärenden handlagts, jämfört med 2017, detta då ett stort 
tillsynsprojekt med fokus på illegal tobak har prioriterats istället för genomförande av 
verksamhetstillsyn på kommunernas tillämpning av alkohol- respektive tobakslagen.  

 

Samlad bedömning av resultat 
De framgångsfaktorer som framkom efter uppföljningen av Jean Nicot kan sammanfattas 
genom ledorden samverkan, stab, signalvärde och utbildning. Hela projektet har genomsyrats 
av en öppenhet, delaktighet och ett gemensamt lärande. Tack vare alla insatser som 
genomfördes inför själva insatsveckan i kombination med det öppna klimatet under veckan 
har myndigheter lärt sig otroligt mycket av varandra. Genom operationen har ett kontaktnät 
etablerats mellan myndigheterna, vilket kommer underlätta det vardagliga arbetet på lokal 
nivå framöver. De korta kontaktvägarna som har etablerats återfinns både på lokal och 
regional nivå. En viktig vinst med operationen är att det nu finns en organisation för 
liknande insatser, som kan komma att utnyttjas vid andra tillfällen och inom andra områden. 
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13. Jämställdhet  

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Under första delen av 2018 var myndighetens särskilt sakkunnig i jämställdhet utlånad till 
Jordbruksverket för en genomlysning av landsbygdsstöden ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Personal från landsbygdsfunktionen deltog i arbetet. Rapporten ligger nu hos 
Jordbruksverket för granskningsutlåtande. Den förväntas publiceras i början av 2019. 

I länet finns två jämställdhetsnätverk, ett för handläggare och ett för chefer. Dessa nätverk 
träffas kontinuerligt för kompetensutveckling mot jämställdhetsintegrering. Under senare 
delen av 2018 har tjänsten som särskilt sakkunnig i jämställdhet varit vakant vilket medfört 
att inget utvecklingsarbete har genomförts. Jämställdhetsnätverket är en plattform för att 
strategin ”Jämställt Blekinge” ska bli verklighet. Genom att dela goda exempel, samverka med 
kompetensutveckling och metodstöd stärker vi vår kapacitet att utveckla våra respektive 
organisationer att bli mer jämställda - något som bidrar till ett jämställt Blekinge. Ett mål 
framöver är att nätverket ska växa och få med fler organisationer och företag för att 
utvecklingskraften ska bli ännu större. 

Inom Integration har Blekinges särskilt sakkunnig i jämställdhet deltagit nationellt för att 
införa ett jämställdhetsperspektiv i statsbidragshanteringen (§37, 37a samt Tidiga insatser 
för asylsökande). Vi har fokuserat på jämställdhetsaspekten i våra ansökningsförfaranden 
samt i bedömningen av del- och slutrapporter. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 80*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,1 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,7 1,4 1,0 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 967 2 138 1 432 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  13 10 23 

Antal beslutade ärenden 9 10 19 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 300 278 

 

Kommentarer till tabellen 
Ökningen i verksamhetsmedel beror på att myndigheten anställt ytterligare en individ för att 
stärka upp inom uppdragen våld i nära relation och motverka hedersrelaterat hot och våld.  

Samlad bedömning av resultat 
I Blekinge län finns ett frivilligt nätverk för jämställdhetsintegrering av olika organisationer 
som har startats av länsstyrelsen. Deltagandet är både från högsta chefsnivå och 
handläggarnivå. Nätverket används för att sprida goda exempel på hur verksamheter kan 
jämställdhetsintegreras i grunden. Det är både stora och små organisationer som är anslutna 
så som kommunerna, Försvarsmakten, Södra Cell, Region Blekinge och Blekinge tekniska 
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högskola. Samarbetet och kunskapsspridningen fungerar väl och är uppskattad av 
deltagande organisationer.  

 

14. Integration 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Regional samverkan 
Under 2018 har länsstyrelsen reviderat den regionala överenskommelse för mottagande av 
nyanlända och ensamkommande barn (RÖK) som funnits i länet sedan 2013. Revideringen 
har gjorts genom workshops med samtliga samverkansgrupper. Vidare har vi lagt till 
fokusintervjuer med målgruppen som genomförts tillsammans med Region Blekinge samt 
resultatet från lägesbilderna. Resultatet är en RÖK som harmonierar med de lokala 
överenskommelserna (LÖK) på ett bättre sätt än tidigare. Nya utvecklingsområden har 
utkristalliserat sig. I Blekinge är strukturen kring samverkan för nyanländas etablering på 
plats och nya utvecklingsområden har utkristalliserat sig i arbete. Det är till exempel hur vi 
kan använda teknik för att nå fler människor. Ett arbete att bygga upp studiehandledning on-
line provas i Ronneby kommun. Ett annat exempel är diskussioner hur vi kan skapa en större 
känsla av sammanhang (KASAM), och därmed ett större deltagande i samhället, för 
människor med helt annan erfarenhet och syn på samhällets kontra individens ansvar. 2018 
handlar arbetet mer om innehållet i mötet än om att alla ska få en plats i olika insatser. 
Samverkan mellan myndigheterna har ytterligare förbättrats. Vi har en gällande LÖK i varje 
kommun vilket är ett gott exempel på att samverkan fungerar. Ett annat exempel är att 
Ronneby kommun numera erbjuder föräldrautbildning i samband med Svenska för 
invandrare (SFI) eller samhällsorienterande ämnen (SO) vilken numera får läggas inom tiden 
för etableringsprogrammet. I skrivande stund är vår nya RÖK inte påskriven och kan därmed 
inte presenteras. 

Mottagningskapacitet 
Mottagningskapaciteten för nyanlända samt ensamkommande barn är god i Blekinge. 
Samtliga kommuner tar emot sin fastställda del samtidigt som vi är ett län som har väldigt 
många självbosättare och en hög andel anhöriginvandrare. Samtliga kommuner har 
bostadskoordinatorer och två kommuner satsar på bosättning på landsbygden eller i 
kommunens ytterområden. Kommunerna har utslussning av ensamkommande till eget 
boende med i bostadsplaneringen. 

Lägesbilderna 
Lägesbilderna för situationen i kommunerna och landstinget har förändrats under 2018. 
Tidigare rapporterade kommunerna in att det fortsatt var ett ansträngt läge inom kommunal- 
och landstingsverksamhet på grund av ett stort antal mottagna människor. Detta året har 
kommunerna rapporterat in svårigheter i kontakten med människor från andra kulturer. Det 
handlar alltså mer om kvalitet i arbetet än om kvantitet av människor. Länsstyrelsen har 
plockat upp detta och fört in det i RÖK:en. 
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Ensamkommande barn som försvinner 
Länsstyrelsen har genomfört uppdraget om ensamkommande barn som försvinner inom den 
strukturen som vi arbetat fram inom RÖK:en. Under våren 2018 färdigställdes vår 
samverkansplan och samtliga aktörer skrev på. I dagsläget har planen inte behövt användas. 

Samhällsorienteringen 
Samverkan i länet kring samhällsorienteringen är fortsatt stark. Ronneby kommun har byggt 
upp en verksamhet som förser hela länet samt Tingsryds kommun med samhällsorienterade 
ämnen och hälsokommunikation. Länets samhällskommunikation har ett nära samarbete 
med Blekinge Idrottsförbund genom projekten ”Hälsa för alla” och ”Hälsa för asylsökande” 
där man infört tio veckors fysisk aktivitet för de som deltar i samhällsorientering. 
Projektverksamheterna har varit möjliga att genomföra tack vare medel från länsstyrelsen. 
Vidare bygger Ronneby kommun upp en verksamhet för studiehandledning on-line i ett 
koncept som kan användas av vilken kommun som helst. 

Statsbidrag 
I Blekinge har länsstyrelsen under året gett bifall till 13 olika projekt inom ramen för §37, 
§37a och TIA (tidiga insatser för asylsökande). En ny målgrupp, föräldralediga nyanlända, har 
fått insatser under året. Inom TIA är fysisk och psykisk hälsa i fokus för insatserna. 

Kompetensutveckling 
Inom ramen för RÖK:en erbjuder länsstyrelsen varje år olika typer av kompetensutveckling. 
Under 2018 har länsstyrelsen genomfört en kompetenshöjande utbildning i 
Migrationsverkets ersättningssystem, vilket vi gör varje år. Länsstyrelsen har, tillsammans 
med övriga sydlän, genomfört ett erfarenhetsutbyte mellan Sydsveriges samhälls- och 
hälsokommunikatörer. Förutom att kommunikatörerna fick möjlighet att lära av varandra så 
fick länsstyrelserna uppslag på nya utvecklingsområden. 

 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 85*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,0 0,0 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 1,8 2,4 1,2 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 2 205 2 939 1 454 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  53 47 28 

Antal beslutade ärenden 51 52 26 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 1 3 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  -256 -232 0 

 

Kommentarer till tabellen  
Antal årsarbetskrafter varierar mellan åren genom att kollegor kommit till men också fallit 
ifrån. Under 2018 hade länsstyrelsen inte riktigt två heltidstjänster för att 2019 vara tillbaka 
på en tjänst.  

Antal ärenden hänvisar till de sökbara statsbidrag som länsstyrelsen har inom området. 
Under 2017 fick länsstyrelsen ytterligare ett statsbidrag vilket förklarar ökningen.  
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Samlad bedömning av resultat 
Inspiration och utveckling 
I april 2018 var samtliga länsstyrelser på besök i Blekinge och då fick länsstyrelsen i Blekinge 
möjlighet att presentera varför länet uppvisar så bra siffror i arbetsmarknadsstatistiken för 
nyanlända. Detta har resulterat i flera besök från kommuner och länsstyrelser, främst till 
Ronneby kommun, där bosättning på landsbygden och projekt "Hälsa för alla" har stått i 
fokus. Vidare har länsstyrelsen i Blekinge varit inbjudet till Kronoberg för att fungera som 
inspiratörer när de nu skriver sin regionala överenskommelse. 

Länsstyrelsen bjöd med samtliga kommuner och en del studieförbund på studiebesök till 
Yallatrappan i Malmö. Resultatet blev att det 2019 startas ett Yalla-projekt via Coompanion 
med delfinansiering från Länsstyrelsen Blekinge och Karlskrona kommun. 

Länsstyrelsen i Blekinge genomförde en projektträff där alla projekt som har medfinansiering 
från länsstyrelsen samlades. Syftet med detta är att verksamheterna ska få visa upp sig men 
också att de olika projekteten ska kunna lära av varandras misstag och framgångar. 

Länsstyrelsen anlitade extern kompetens vars insatser på skolor runt om i länet har skapat 
en större medvetenhet om behov av kompetenshöjande insatser kring kulturskillnader och 
samtalsmetoder. Även länsstyrelsens anställda erhöll föreläsning. 

Länsstyrelsen i Blekinge har även i år engagerat sig i ”Vecka fri från våld”. Myndigheten för 
ungdoms- och civilförsvarsfrågor (MUCF) har utbildat i "Rätt att veta" vilket är ett program 
som riktar sig till yrkeskategorier som träffar nyanlända barn. Länsstyrelsen i Blekinge 
anlitade författaren till rapporten ”Dom kan alltid hitta mig” som presenterade den för olika 
yrkeskategorier som träffar ensamkommande barn. Rapporten handlar om ensamkommande 
barns utsatthet och författaren har utbildat i vilka tecken personalen kan leta efter vad gäller 
bland annat människohandel. Detta kopplades samman med Blekinges länsstrategi för 
ensamkommande barn som avviker och hur den kan användas i vardagen. 

 

Länsstyrelseinstruktion 4 §: Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 

1. Tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap, 7 § ärvdabalken.  

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen bevakade under året ett 40-tal jord- och skogsbruksfastigheter som ägs helt 
eller delvis av dödsbo. Under året beslutade länsstyrelsen att vid vite förelägga företrädare för 
dödsbo som ej avyttrat sina fastighetsinnehav inom de fyra år som är längsta tillåtna tid. 
Viten dömdes ej ut under året eftersom senaste datum för avyttrande infaller först under år 
2019. Dödsbon som ej avvecklar sina innehav av jord- och skogsbruksfastigheter inom fyra år 
har ofta komplex ägarstruktur med ägare som är bosatta i andra länder vilket medför 
omfattande utredningsarbete och långa handläggningstider. 
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Länsstyrelseinstruktion 5 §: Länsstyrelsen ska vidare 

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta 
kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor.  

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete. 
Varje sakområde ska i sitt verksamhetsplansarbete ha beaktat och tagit med 
jämställdhetsperspektivet och hur de hanterar det i sitt dagliga arbete. Handlingsplan finns i 
länsstyrelsens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys. 

 

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande 
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Det är för närvarande inte möjligt att ta fram könsuppdelad statistik i länsstyrelsen 
ärendehanteringssystem utan ett stort merarbete. 

Könsuppdelad statistik används därför när det finns tillgängliga uppgifter. 

 

3. Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då ta 
särskild hänsyn till barns bästa. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Under hösten 2018 anställdes en handläggare på länsstyrelsen för att bland annat arbeta 
med mänskliga rättigheter. Höstens arbete bestod till största delen av kartläggning samt 
planering av det interna arbetet med mänskliga rättigheter på länsstyrelsen. Utifrån det 
prioriteras införlivandet av rättighetsbaserat arbetssätt i länsstyrelsens verksamhet under 
2019 i syfte att synliggöra olika målgruppers förutsättningar och behov i samhället. Barns 
rättigheter i samband med beslutsfattande blir en del av detta. 

  

4. Vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Se avsnitt 27.  

  

25 

26 

28 

27 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

45 
 

 

5. Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta 
rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. 

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
I mitten av augusti 2018 anställde Länsstyrelsen Blekinge en handläggare för mänskliga 
rättigheter. Det har bidragit till förutsättningar att utveckla arbetet med mänskliga 
rättigheter i länsstyrelsens egna verksamhet såväl som hos externa aktörer i länet. 

Handläggaren genomförde en övergripande kartläggning av arbetet med mänskliga 
rättigheter internt och externt. Uppföljning och analys av de aktiviteter som hittills 
genomförts på länsstyrelsen för att förstärka arbetet med mänskliga rättigheter och de 
svenska konventionsåtaganden visar på att vi ligger efter i våra åtaganden och att det finns 
behov av att systematisera arbetet framförallt i den egna verksamheten samt att öka 
kunskapen bland medarbetare på länsstyrelsen om rättighetsbaserat arbetssätt. 

Ett internt arbete med Agenda 2030 inleddes under hösten 2018 av projektledare på 
länsstyrelsen i Blekinge. Mänskliga rättigheter tillsammans med jämställdhet ska vara 
utgångspunkter i arbetet. Syftet är bland annat att öka kunskapen bland medarbetare om 
tvärperspektiv som mänskliga rättigheter och jämställdhet kopplat till den egna 
verksamheten och Länsstyrelsen Blekinges arbete generellt. Arbetet bestod under hösten av 
en planeringsfas samt ett studiebesök till Länsstyrelsen Gotland som framgångsrikt drivit 
sitt Agenda 2030-arbete med just länsstyrelseinstruktion 5 § om mänskliga rättigheter och 
jämställdhet som utgångspunkt. 

 

6. Verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan 
beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering 
samt alkohol och tobak. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Redan 2016 togs en regional strategi för alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) fram i 
Blekinge tillsammans med länsstyrelsen, Polismyndigheten, kommunerna och landstinget 
Blekinge. Utifrån den regionala ANDT-strategin tog ovan aktörer fram en gemensam 
handlingsplan för 2018 med mål och aktiviteter. Här nedan presenteras några av de 
aktiviteter som haft en framträdande roll för länet. 

Spindelklubben: en gemensam mötesform där fem länsstyrelser gemensamt möjliggör en 
samarbetsyta för samordnarna i kommun och region riktat till kunskapshöjande insatser 
inom sakområdet alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar (ANDTS) samt 
erfarenhetsutbyte. 

Kunskapsdag Opioider 

Ansvarsfull Alkohol Servering  

29 
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Workshop kontrollköp  

Utbildning punktskattepliktig tobak och tobaksvaror  

Konferens doping kopplat till våld i nära relationer: ca 100 anmälda 

Spelkonferens: ca 230 deltagare  

 

7. I sin verksamhet verka för att förenkla för företag. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med förbättringar och förenklingar för att underlätta för 
företag och allmänheten. 

Den nya externa webbplatsen som kommit på plats under året är mer tillgänglig och har även 
en mycket bättre sökfunktion som ska underlätta för företagen att hitta rätt och vilka stöd 
som finns att söka samt vara bättre anpassad till de olika målgrupperna. När det gäller 
tillgänglighet via telefoni arbetar Länsstyrelsen Blekinge kontinuerligt med att alla 
medarbetare ska ha rätt sökord i telefonisystemet så att företag och andra snabbt ska kunna 
bli kopplad till rätt person. Bemötandefrågor har också varit en viktig del i arbetet med 
länsstyrelsens värdegrund. 

Inom regional tillväxt arbetar länsstyrelsen kontinuerligt med: 

• Digitala ansökningar och kompletteringar 
• Rådgivning inför stödansökningar samt informationsspridning 
• Klarspråk 
• Helhetsperspektiv och tvärsektoriella beslut    
• En väg in till Blekinge vid etableringar genom projektet Business Blekinge samt 

nyckelpersoner på länsstyrelsen som snabbt kan hantera förfrågningar och ärenden. 
• bedömningar av ansökningar utifrån perspektiven mänskliga rättigheter och 

jämställdhet 
 
 

8. Samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Se redovisningen av uppdraget RB 1.15. 
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9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen bjuder in kommuner tillsammans med exploatörer i ett tidigt skede av 
planprocessen tillsammans med berörda funktioner på länsstyrelsen för att kunna förmedla 
eventuella hänsynstagande eller olika intressen som kan stå i konflikt vid ett genomförande 
av bland annat detaljplaner. I övrigt hänvisar länsstyrelsen till uppdrag 9 a och 99. 

 

Länsstyrelseinstruktion 6 § 

Länsstyrelsen ska särskilt verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

Länsstyrelsen ska särskilt 

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,  

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

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

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

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

Övergripande kommentar av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling. 

Länsstyrelsen fokuserade under 2018 på utveckling av åtgärdswebben - ett verktyg för 
åtgärdsuppföljning och arrangerade ett seminarium kring hälsofrämjande processer som 
drivkraft för hållbar utveckling, ett seminarium kring matsvinn och förebyggande avfall samt 
ytterligare ett med fokus på nudging som verktyg för omställning av våra 
konsumtionsmönster. Vidare var arbetet inriktat på att genomföra åtgärder och uppföljning 
av miljömålsarbetet. 

Planering och samordning av miljömålsarbetet är ett kontinuerligt arbete. De regionala 
åtgärderna från "Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2017–2020" finns med i verksamhetsplanen. Länsstyrelsen har internt utsett ansvariga för 
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respektive fokusområde i åtgärdsprogrammet. Det finns även en ansvarig person på 
länsstyrelsen för varje åtgärd. 

Miljömålsdagarna och det årliga Nobelmötet är viktiga nationella miljömålsträffar. 
Länsstyrelsens miljömålssamordnare deltog på miljömålsdagarna i Uppsala med temat 
”Stora utmaningar, nya lösningar” som fokuserade på biologisk mångfald, kemikalier och 
klimat". Under 2019 kommer Miljömålsdagarna att vara i Blekinge och det innebar en hel del 
planering under 2018. Under 2017-2018 kompetensutvecklades miljömålssamordnarna 
genom fortsättningskursen Processledning som var speciellt framtagen för miljömålsarbetet.  

Miljömål i Blekinge 
Som miljömål för Blekinge län gäller de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Blekinge 
med tillhörande preciseringar och etappmål: 

• Det övergripande generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är 
därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

• De nationella miljökvalitetsmålen med dess preciseringar anger det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

• Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 
miljökvalitetsmål. 

En sammanställning av miljömålen, preciseringar och etappmål finns i rapporten Miljömål i 
Blekinge som är tillgänglig på länsstyrelsens hemsida3. Ytterligare information om 
miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem finns på www.sverigesmiljömål.se. 

Varje år gör Länsstyrelsen i Blekinge och Skogsstyrelsen (ansvarar för Levande skogar) en 
bedömning om miljökvalitetsmålen är möjliga att nå i Blekinge till år 2020 (år 2045 för 
Begränsad klimatpåverkan). Fokus i uppföljningen ligger på vilka åtgärder som genomfördes i 
Blekinge under det senaste året som bidrar till att uppnå miljömålet och eventuella övriga 
relevanta beslut som bidrar eller motverkar till måluppfyllelsen. Miljöns kvalitet och 
tillstånd utvärderas och jämförs med hur målet beskriver att det bör vara. Dessutom görs en 
bedömning om de styrmedel som finns eller är beslutade innebär att tillräckliga åtgärder 
hinner genomföras till år 2020–2045. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller nej. 
Tillståndet i miljön visas med hjälp av trendpilar (positiv, neutral, negativ, oklar). 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen genomförde under hösten den årliga uppföljningen och 
bedömningen av generationsmålet och de 15 miljökvalitetsmål som berör Blekinge. I en 
sammanfattning redovisade länsstyrelsen problem och möjligheter som är gemensamma för 
flera mål samt lyfte fram särskilt viktiga aspekter i länet. 

 
Sammanfattande uppföljning av miljökvalitetsmålen 2018 
Trots att miljöarbetet har varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel 
och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå 
                                                                    

3 Länk till Rapport miljömål i Blekinge 2018 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/201812-miljomal-i-blekinge.html
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kommer att uppnås till 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål 
bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ. 

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning 
och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd 
och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den 
glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. De senaste årens krav på byggande av nya 
bostäder förutsätter stor hänsyn till miljömålen. 

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller 
negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till 
igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. 
Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter. 

I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder 
för att minska näringsläckaget. För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs 
mer resurser för arbete med biologisk återställning, skydd av sötvatten och tillsyn av 
vattenverksamheter. För att trygga framtida dricksvattenförsörjning måste arbetet med 
vattenförsörjningsplaner prioriteras. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på 
vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av 
föroreningar. 

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten 
är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle 
som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil 
och vår attityd till konsumtion. Arbete för att minska matsvinn, nyttja nudging och ta hänsyn 
till en grön infrastruktur är steg i rätt riktning. Det pågår många insatser som förbättrar 
tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska 
beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn! 

 
Regional miljöövervakning 2018 
Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön 
om relevanta miljöproblem för länet. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i 
miljön, genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är också 
att visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls, att generera underlag för riskbedömning, 
statusklassning och fastställande av miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningsarbetet, 
generera data för internationell rapportering samt att varna för störningar i miljön. 
Länsstyrelserna samordnar regional miljöövervakning så att den blir effektiv. Förutom 
samordning, innefattar det miljöövervakningsrelaterade arbetet inventeringar, publicering 
av rapporter, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering samt datahantering. 

Den regionala miljöövervakningen i Blekinge drivs av såväl länsstyrelsen som kommunerna, 
Skogsstyrelsen och ideella föreningar. Under 2018 genomförde Länsstyrelsen Blekinge aktiviteter 
inom 23 regionala delprogram fördelat på 8 programområden. Majoriteten av årets aktiviteter har 
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genomförts enligt plan. En utförlig rapport om vad som genomförts inom miljöövervakningen 
finns på länsstyrelsens hemsida.4 
 
Indikatoruppdatering 
Inom miljömålssystemet har 87 indikatorer valts ut som kärnindikatorer att redovisa till 
regeringen. Dessa redovisas på sverigesmiljomal.se. Syftet är att få fram en uppsättning 
indikatorer som ger en heltäckande bild av utvecklingen för de svenska miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Varje miljökvalitetsmål följs upp av 4-5 indikatorer och 11 indikatorer är 
kopplade till generationsmålet och i princip alla indikatorer har en tydlig koppling till de globala 
målen. Under våren uppdaterade länsstyrelsen endast två indikatorer men under hösten 
uppdaterades 37 indikatorer, varav många nya indikatorer. Flera äldre indikatorer uppdaterades 
också eftersom det fortfarande finns ett stort behov av dessa på nationell, regional och lokal nivå. 
Var dessa indikatorer kommer att presenteras framöver är oklart.  
 
Intern och extern samverkan 
Länsstyrelsen tydliggör i verksamhetsplanen att miljömålen är ett prioriterat övergripande arbete 
som berör länsstyrelsens alla avdelningar. Länsstyrelsen har integrerat miljöledning, 
miljömålsarbetet, klimat- och energistrategin samt klimatanpassningsplanen i länsstyrelsens 
verksamhetsplanering och tertialuppföljning. De regionala åtgärderna från Ett hållbart Blekinge - 
regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 finns med i verksamhetsplanen och 
det finns en utsedd ansvarig på länsstyrelsen för varje åtgärd. För att lättare kunna följa upp 
länsstyrelsens arbete inom respektive miljömål taggas aktiviteter i verksamhetsplanen med vilka 
miljökvalitetsmål de bidrar till att uppfylla. 

Länsstyrelsen har en intern styrgrupp för informationsutbyte och samordning av det regionala 
arbetet inom miljömål, klimat- och energi samt klimatanpassning. Styrgruppen består av länsråd 
och avdelningschefer för länsstyrelsens verksamhetsområden, samt de handläggare som 
samordnar arbetet inom miljömål, klimat- och energiomställning samt klimatanpassning. För att 
få kontinuitet i arbetet är ambitionen att hålla styrgruppsmöten ungefär en gång per månad. 
Genom miljöledningen integreras det interna och externa miljöarbetet. I miljöledningsgruppen 
som träffas regelbundet ingår samordnarna för miljöledning, miljömål och klimat- och 
energifrågor samt avdelningschef och medarbetare för Service och stöd. Gruppen säkerställer en 
god samordning mellan arbetet med miljömål, miljöledning samt klimat- och energifrågor. 
Miljöledningsgruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra det interna miljöarbetet. 
Länsstyrelsen Blekinge är miljödiplomerad enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och 
genomgår varje år extern miljörevision för att förnya miljödiplomet. 
 
Internt har länsstyrelsen utsett miljömålsansvariga med övergripande ansvar för respektive 
miljökvalitetsmål och uppföljningen av detta. Till sin hjälp har den miljömålsansvariga en 
målansvarsgrupp som består av interna experter inom området, vilket säkrar ett tvärsektoriellt 
arbete. Inför miljömålsbedömningarna deltog länsstyrelsens miljökvalitetsmålsansvariga i de 
Skype-möten som arrangerades av Regional Utveckling och Samverkan (RUS) tillsammans med 
nationella målansvariga myndigheter. 
 
                                                                    

4 Länk till Rapport miljöövervakning 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun/miljo/sa-mar-miljon.html
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För att förbättra samverkan och förenkla för länets aktörer samordnas fysiska möten med den 
regionala arbetsgruppen för miljömål med möten för tjänstemannagruppen för klimat. 
Länsstyrelsen bjöd under året in till träffar med representanter från kommunerna, Miljöförbund 
Blekinge Väst, Energikontor Sydost, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Skogsstyrelsen och 
företagsnätverket NetPort Science Park. 
 
RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) är samverkansorgan för 
miljömålsarbetet regionalt. I RUS styrgrupp ingår representanter från närmast berörda 
länsstyrelseverksamheter, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket (NV), Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som adjungerad. Arbetet förankras även hos 
länsstyrelsernas miljöchefer (Miljönätverket) och i länsrådsgrupp 6 för miljö. I arbetsgruppen 
ingår personer från olika länsstyrelser med en del av sin arbetstid. I olika projekt deltar ytterligare 
länsstyrelsepersonal5.  
 
Samverkan och utbyte med andra län är viktigt. Länsstyrelsen samverkar med övriga sydlän 
bland annat genom att delta i de sydlänsmöten som länen turas om att ordna. Sydlänsgruppen 
består av representanter från länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Halland, 
Jönköping, Västra Götaland, Gotland och Östergötland.  
 
Miljömålsprojekt 2018 
 
Minskat avfall och matsvinn  
Länsstyrelsen ordnade i samverkan med RUS och Avfall Sverige ett seminarium om minskat 
avfall och matsvinn den 24 april 2018. Dagen i Karlshamn lockade 45 deltagare, från såväl 
länet som angränsande län. Representant från Marla Miljödialog presenterade en 
nulägesanalys med konkreta fakta. Avfall Sveriges arbete presenterades och deras vägledning 
illustrerade konkreta tips på hur offentliga verksamheter kan arbeta effektivt med att 
förebygga uppkomsten av avfall och därmed skapas såväl ekonomiska vinster som hållbarhet 
på det sociala och ekologiska planet. En utbildare från Göteborgs Stad inspirerade deltagarna 
med Göteborgsmodellen. Konkreta verktyg och checklistor presenterades som direkt kan 
användas i den egna organisationen för att minska matsvinn. Två anställda från Olofströms 
kommun berättade om sitt initiativ med matsvinn och vilka utmaningar man kan stöta på i 
verkligheten. 

En dag om hälsa och påverkan av vår närmiljö  
God hälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv, och miljön som vi vistas i 
påverkar i hög grad vår hälsa. Länsstyrelsen genomförde våren 2018 ett hälsoseminarium på 
residenset. En samhällsmedicinsk läkare vid Landstinget Dalarna föreläste och ledde en 
workshop på temat Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för 
miljömål och hållbar utveckling.  Dagen lockade cirka 60 deltagare från bland annat 
kommuner, Miljöförbund Blekinge Väst, Blekinge Tekniska Högskola, länsstyrelsen, 
Landstinget Blekinge och Region Blekinge. 

                                                                    

5 Länk till RUS  
 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/Pages/default.aspx
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Rening av läkemedelsrester i avloppsreningsverk 
Under våren 2018 bjöd länsstyrelsen in till ett uppstartsmöte gällande interaktiv 
kunskapsöverföring med fokus på rening av läkemedelsrester i avloppsreningsverk. 
Målsättningen var att kunna stödja kommunerna i arbetet med att dra lärdom av goda 
exempel för att kunna rena avlopp från läkemedelsrester samt utgöra en plattform för 
samverkan mellan kommunerna. Samtliga kommuner i Blekinge visade intresse för att jobba 
med frågan och samverka.  

 
Seminarium om nudging 
Länsstyrelsens gav i början av 2018 Energikontor Sydost i uppdrag att arrangera ett 
seminarium med fokus på nudging, med syfte att belysa nudging som ett verktyg för att nå 
generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Nudging är ett verktyg som kan användas 
för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som 
helhet. Seminariet genomfördes den 10 december på Rådhuset i Karlshamn och föreläsare 
var en beteendeanalytiker från iNudgeyou. Målgrupp för seminariet var offentlig verksamhet 
och kommunala bolag i Blekinge. De 35 deltagarna (29 kvinnor/6 män) fick lära sig om 
grunderna till det mänskliga beteendet, vad det är som gör att vi agerar och reagerar på olika 
sätt, om olika former av nudging, hur man använder olika analysverktyg och ramverk för 
nudging samt information kring forskning bakom nudging. Seminariet omfattade exempel 
på nudging kring hållbart resande, hållbar konsumtion, hälsoaspekter, 
informationshantering, avfallshantering, energibesparing med mera. 

  
Åtgärdsprogram för miljömålen 
Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram är att lyfta fram och genomföra åtgärder för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. En viktig målsättning med 
åtgärdsprogrammet är att det ska vara ett bra stöd för kommuner och andra regionala aktörer 
som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen i Blekinge. 

I åtgärdsprogrammet finns följande fokusområden: 
• God bebyggd Miljö 
• Friskt vatten 
• Biologisk mångfald 
• Giftfri Miljö 
• Hållbara transporter och smart energi 
• Hållbar livsstil 

 
Länsstyrelsen har internt utsett ansvariga för respektive fokusområde i åtgärdsprogrammet. 
De fokusområdesansvariga har ett övergripande ansvar för åtgärder, remisser och 
utvecklingsarbete inom sitt fokusområde. Ambitionen är att åtgärderna ska följas upp 
årligen. Under 2018 har arbetet med åtgärder i princip rullat på enligt plan. Somliga åtgärder 
har prioriterats ner under året eftersom det inte har funnits tid att arbeta med dem som 
planerat. Det har bland annat varit kartläggning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
verksamheter och man har inte heller kunnat intensifiera tillsynen på förorenade områden. 
Fortsatt samverkan kring tumlare och framtagandet av en strategi för hotade arter och 
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naturtyper kommer att påbörjas under 2019 istället. Ingen riktad tillsyn över vatten och 
avlopp har kunnat prioriteras under 2018. 

Länsstyrelsen arbetar med åtgärdsprogrammet och dess genomförande i tät kontakt med 
kommunerna särskilt, men även andra aktörer. Ett länsstyrelsegemensamt RUS-projekt med 
syfte att ta fram ett gemensamt uppföljningsverktyg för de regionala åtgärdsprogrammen har 
pågått under några år. Blekinge har deltagit i arbetet som ett av fyra pilotlän/testlän. En 
gemensam lösning/verktyg skulle underlätta erfarenhetsutbyte och jämförelser och det är av 
stort värde att verktyget blir användbart, pedagogiskt och enkelt, samt att det harmoniserar 
med länsstyrelsens befintliga system (Hypergene). Under 2017 och 2018 har Länsstyrelsen i 
Blekinge deltagit i flera möten, såväl via Skype som fysiskt. Enligt plan skulle Länsstyrelsen i 
Blekinge ha lagt in hela sitt åtgärdsprogram i åtgärdswebben under hösten 2018, men arbetet 
har inte riktigt hunnits med som planerat. Förhoppningen är att göra detta under början av 
2019. Framgent är tanken att alla återrapporteringar ska läggas in i åtgärdswebben 
(Hypergene) och sedan tankas över till länsstyrelsens Hypergene. 

Miljömålsrådets åtgärdslista 
Länsstyrelsen deltar i den nationella samverkan för att åtgärda spridning av PFAS i ytvatten 
och grundvatten. Tillsammans med Länsstyrelsen Jönköping deltar Blekinge i 
myndighetsnätverket (statliga myndigheter) där vi förmedlar de regionala och lokala 
aspekterna på PFAS-problematiken. I gruppen diskuteras lagstiftning, övervakning, utfasning 
och sanering och hur dessa påverkas av PFAS-ämnenas speciella egenskaper. Länsstyrelsen 
Blekinge deltar även i det nationella nätverk som består av myndigheter, forskare, 
vattenproducenter, kommuner och andra intressenter. 

Spridning av miljöinformation 
Nyhetsbrevet Miljöekstra informerar om miljöarbetet i Blekinge. Alla aktörer i Blekinge är 
välkomna att sprida information om sitt miljöarbete. Miljöekstra spreds under året via e-post 
till dem som valt att bli prenumeranter samt publicerades på länsstyrelsens webbplats.  

Länsstyrelsens webbplats (såväl interna som externa) uppdateras kontinuerligt med aktuell 
information om miljöarbetet i Blekinge.  
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Länsstyrelseinstruktion 7 § 

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

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

Övergripande kommentar av resultat i förhållande till uppgiften 
Risk- och sårbarhetsanalyser 
Länsstyrelsen har under de senaste två åren lett arbetet med att utveckla risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA) inom länet med kommunerna och landsting. Detta resulterade i att 
aktörerna under året enades om en gemensam rapporteringsmall för RSA samt 
gemensamma bedömningskriterier för samhällsviktiga verksamheter och kritiska 
beroenden, så att planerade åtgärder och åtgärdsbehov kan identifieras och följas upp. 
Metodiken kommer att implementeras och användas vid framtagandet och rapporteringen 
av nästa års kommunala risk- och sårbarhetsanalyser då även höjd beredskap kommer att 
beaktas. Länsstyrelsen genomförde även ett arbete, med samma metodik, för att tillsammans 
med kommunerna upprätta en RSA med fokus på våldsbejakande extremism. Detta innebar 
att länsstyrelsen bjöd in till flera arbetsmöten och erbjöd kommunerna föreläsningar inom 
våldsbejakande extremism, ett tvärsektoriellt arbete mellan krisberedskap och social 
hållbarhet. Inom myndigheten bedömde samtliga avdelningar vilka verksamheter som var 
samhällsviktiga och behövde ytterligare analys och åtgärder. 

Geografiskt områdesansvar och rapportering 
Länsstyrelsen presenterade under genomförandet av den årliga regionala samverkanskursen 
en för länet ny process och metodik för att upprätta en samlad regional lägesbild. Denna 
mottogs väl och kommer att implementeras hos länets krisberedskapsaktörer inom det 
geografiska området Blekinge län under nästa år. Länsstyrelsen anställde en 
kriskommunikatör för att öka förmågan i länet hos länsstyrelsen och samverkande aktörer 
att samverka inför och under en samhällsstörning. Under året bildades ett nätverk med 
aktörernas kriskommunikatörer och former för samverkan utarbetades. Nätverket 
samverkade i samband med genomförandet av Krisberedskapsveckan då länsstyrelsen erbjöd 
stöd i form av material och samordning. 

Länet drabbades av två samhällsstörningar under året under vilka sedan tidigare etablerad 
samverkansstruktur, Krissamverkan Blekinge, nyttjades med framgång. Krissamverkan 
Blekinges arbete leddes av länsstyrelsen och bestod bland annat av genomförandet av fyra 
större regionala informations- och nätverksträffar för krisberedskapsaktörer i länet med 
teman Totalförsvar, Prognoser och varningar, där Statens Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut (SMHI) deltog, Sommarens värme och dess konsekvenser samt Civilt försvar. 
 

35 
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Övrig verksamhet 

Övrig förvaltning 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Jakt och viltvård 
Den torra sommaren var den faktor som påverkade arbetet mest. Ett beslut om att 
senarelägga starten för hundjakten efter vildsvin och många diskussioner om hur viltet 
påverkats av torkan. Vildsvinen har under året skapat problem för privatpersoner och 
lantbruk. Många har ansökt och fått tillstånd för att använda rörlig belysning och elektronisk 
bildförstärkare för att kunna jaga effektivare och säkrare. Under hösten har även två 
ansökningar om ersättning för viltskador på gröda inkommit. Länsstyrelsen har på eget 
initiativ beslutat om skyddsjakt på ett lodjur som tagit får under sommaren och hösten. 

 

Bild 7. Vildsvinsjakt med hund beslutades senareläggas 

Under året anställdes en ny jakthandläggare efter en tid med tillfälliga lösningar. Två 
sammanträden med Viltförvaltningsdelegationen genomfördes. 

Kronhjort 
Under året inkom ingen ansökan om skyddsjakt på kronhjort. Detta beror troligen på att 
lagstiftningen ändrats. Det är nu mer tillåtet att på eget initiativ skyddsjaga kron- och 
dovhjort enligt bilaga 4 i jaktförordningen. 

Älgförvaltning 
Vid viltförvaltningsdelegationens sammanträde i september antogs nya riktlinjer för 
älgförvaltningen i Blekinge. Riktlinjerna togs fram under våren i samarbete med 
viltförvaltningsdelegationens klövviltsutskott. 

36 
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Älgjakten 2017/2018 gav ett utfall som låg något under plan. Flera förvaltningsplaner och 
skötselplaner kom in för revidering och för godkännande. Det blev tydligt att älgstammen i 
de södra delarna av Blekinge minskar medan det i de norra delarna ligger relativt konstant. 
Strukturen för älgförvaltningen har börjat sätta sig i organisationen, men det återstår en del 
innan allt fungerar friktionsfritt. En analys av Svensk Naturförvaltning togs fram, vilket 
uppskattas av älgförvaltningsområdena och älgskötselområdena. 

Länsstyrelsen i Blekinge genomförde ett höstmöte inför älgjakten, där alla älgjaktsområden 
var inbjudna tillsammans med viltförvaltningsdelegationen. Inför älgjakten 2018/2019 var 
sommarens torka ett stort diskussionsämne. Oron över hur torkan påverkat älgstammen var 
stor. Ett möte i Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) projekt Viltstammar i balans hölls också 
under hösten. I projektet är länsstyrelsen en av samarbetsparterna. Projektet ska utbilda 
älgförvaltningsgrupperna i praktisk älgförvaltning. 

Arbetet med att digitalisera älgjaktsområdena har fortgått. I slutet av 2018 skulle kartdelen i 
Jakt Adm varit i full funktion. Men det kommer att ta en bit in i januari 2019, förhoppningsvis 
kommer registreringsbesluten kunna tas direkt i Jakt Adm under 2019. 

Tilldelningsbeslut togs i samråd med älgförvaltningsgrupperna och klövviltsutskottet i 
augusti. Beslutet togs i enlighet med vad förvaltningsgrupperna rekommenderade. 

Kameraövervakning 
Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen från EU i kraft. Det innebär att nya 
regler om kameraövervakning börjar gälla. Regeringen har antagit en kamerabevakningslag 
som ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen som trädde i kraft den 1 augusti 
2018. Länsstyrelsen har fram till maj hanterat 27 ärenden. Ansökan om kameratillstånd 
övergick från och med augusti 2018 till Datainspektionen. 

Näringsrättsliga frågor 
Under året har det varit ett ärende som berör näringsrättsliga frågor. Ärendet avsåg 
återlämnande av säkerhet för bilskrotsverksamhet. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 20*-21* exkl. 201*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,9 0,9 1,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,7 1,3 0,8 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 4 737 3 013 2 637 

Antal ärenden, inkomna och upprättade 333 362 363 

Antal beslutade ärenden 346 338 354 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 3 2 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  51 0 79 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21). Detta gör att 
uppgifterna för åren 2016-2017 inte stämmer överens med vad som redovisades under Övrig förvaltning i 
årsredovisningarna för åren 2016-2017.  

 

Kommentarer till tabellen 
Det var under 2018 hög omsättning av personal inom området. Resurserna var hårt 
ansträngda på grund av valet samt GDPR. Kostnaderna ökade då länsstyrelsen i början av 
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året tog höjd för extra personal och vissa tjänster fick också köpas in för att klara av 
uppdragen. 

Samlad bedömning av resultat 
Jakt och viltförvaltningen i Blekinge har ett utvecklingsbehov. Älgförvaltningsplanerna 
behöver synkroniseras med älgskötselplanerna. Det kvarstår ett stort arbete med att 
digitalisera älgjaktsområdena. Det finns flera väl fungerande älgförvaltningsgrupper men det 
finns utvecklingsbehov.  

 

Trafikföreskrifter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsen fick under 2018 in 108 trafikärenden som hanterats löpande. Här ingår 
inkomna ansökningar om trafikföreskrifter, överklagade ärenden om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade samt övriga trafikrelaterade frågor. Att ärenden hanteras löpande och inom 
rimlig tid är något medborgarna förväntar sig och ska kunna förvänta sig. Länsstyrelsen 
Blekinge är en förhållandevis liten organisation vilket medför att verksamheten påverkas 
starkt av hur bemanningen fungerar. Det har under året varit svårt med bemanningen då det 
tagit tid att lyckas rekrytera ersättare för de som slutat, fått tjänstledigt eller gått på 
föräldraledighet. Tidvis fanns endast en jurist i tjänst. Det har trots det fungerat 
tillfredställande och länsstyrelsen har i de flesta fall kunde hålla rimliga handläggningstider. 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 25*) 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,1 0,0 0,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,1 0,4 0,4 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 287 444 484 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  108 113 87 

Antal beslutade ärenden 112 106 67 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 

 

Kommentarer till tabellen 
Den minskade verksamhetskostnaden beror på vakanser på juristsidan. 

Samlad bedömning av resultat 
Länsstyrelsen och Trafikverket diskuterade under 2014 att gemensamt arbeta med att se över 
de lokala trafikföreskrifterna för länets samtliga allmänna vägar. Tanken var att 
länsstyrelsens samlingsföreskrifter skulle ersättas av separata beslut om lokala 
trafikföreskrifter och det innebar en revidering av cirka 2 000 föreskrifter. Efter en 
inventering av länets samtliga vägar, lämnade Trafikverket hösten 2016 in ett första underlag 
för en kommun; Olofströms kommun. Länsstyrelsens ambition var att arbeta vidare med 
underlaget under 2018 men på grund av bemanningssituationen har det endast varit möjligt 
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att fortsätta med arbetet vad gäller fem trafikföreskrifter för Olofströms kommun. 
Trafikverket har återtagit hemställan i övrigt. 

En översyn av länets samtliga sjötrafikföreskrifter påbörjades i början av 2015. Ett utkast med 
ändringar skickades sedan i mars 2016 på remiss. I samband med detta meddelades att några 
aktörer ville lämna fler önskemål om justeringar. Försvarsmakten lämnade i slutet av 
november 2016 ett yttrande med uppgifter om fler justeringar som myndigheten ansåg 
behövdes. Fråga uppstod då om länsstyrelsen har förutsättningar att besluta enligt alla 
önskemål som kommit in. Kontakter togs därför med Sjöfartsverket och andra länsstyrelser i 
början av 2017 för att få stöd i frågan. Under 2018 fortgick arbetet inte enligt plan, ett beslut 
togs dock att anställa en person under begränsad tid för att under första kvartalet 2019 
slutföra arbetet. 

 

Nationella minoriteter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 81*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,00 0,00 0,00 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,00 0,00 0,01 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 0 0 0 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  2 0 1 

Antal beslutade ärenden 2 0 1 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  0 0 0 
1) I årsredovisningarna för åren 2016-2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 81*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast nationella minoriteter (VÄS 81*), varför uppgifterna för åren 2016-2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016-2017. 

Kommentarer till tabellen 
Arbetet med nationella minoriteter har på grund av resursbrist varit nedprioriterat under 
flera år.  

Samlad bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har nedprioriterat detta uppdrag på grund av resursbrist och då myndigheten 
efter att ha tagit upp ämnet och uppdraget till diskussion internt inte har haft några ärenden 
där nationella minoriteter berörs. Länsstyrelsen har även tidigare år varit i kontakt med 
Finska föreningen i länet men de hade inget intresse av att lyfta frågan i länet. Vår samlade 
bedömning är därför att en nedprioritering har varit rätt beslut under det här året.  
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Mänskliga rättigheter 

Övergripande kommentar av resultat, volymer och kostnader i förhållande till 
uppgiften 
Länsstyrelsens arbete med personligt ombud har under 2018 huvudsakligen omfattats av 
ordinarie rutin för hantering av aktuella statsbidrag. I Blekinge är det kommunalförbundet 
Cura Individutveckling som bedriver verksamhet med personligt ombud. Utöver hantering 
av statsbidraget så stödjer länsstyrelsen verksamheten genom att delta i den ledningsgrupp 
som finns men också genom kontakter med kommuner, ombud och andra berörda regionala 
aktörer. Länsstyrelsen har också bidragit till personals möjlighet att ta del av 
kompetenshöjande insatser. (Uppdraget redovisas till Socialstyrelsen) 

Volymer och kostnader (Avser verksamhet 82*)1 2018 2017 2016 
Årsarbetskrafter män 0,00 0,00 0,00 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,44 0,23 0,27 

Verksamhetskostnader inkl. OH (tkr) totalt 550 371 292 

Antal ärenden, inkomna och upprättade  15 10 9 

Antal beslutade ärenden 14 8 9 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Bidragsutbetalningar där Länsstyrelsen gör utbetalningen (tkr)  1 210 1 210 1 210 
1) I årsredovisningarna för åren 2016-2017 redovisades volymer och kostnader för nationella minoriteter (VÄS 82*) 
tillsammans med volymer och kostnader för mänskliga rättigheter (VÄS 82*). I denna tabell redovisas volymer och 
kostnader för endast mänskliga rättigheter (VÄS 82*), varför uppgifterna för åren 2016-2017 är omräknade jämfört med 
vad som uppgavs i årsredovisningarna för åren 2016-2017. 

 

Kommentarer till tabellen 
I mitten på augusti 2018 anställde Länsstyrelsen Blekinge en handläggare för mänskliga 
rättigheterna. Det är orsaken till de ökade omkostnaderna för aktuellt år. Utöver mänskliga 
rättigheter ingår regleringsbrevsuppdrag om funktionshinderpolitiken, 
föräldraskapsstödssamordning samt hantering av statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud, vilka finansieras med projektmedel (motsvarande 50% av en heltidstjänst). 

Samlad bedömning av resultat 
Under verksamhetsårets andra halva har grundläggande förutsättningar skapats för 
Länsstyrelsen Blekinges arbete med mänskliga rättigheter då en ansvarig handläggare 
anställts. Länets kommuner och andra aktörer har erbjudits stöd och utbildning om 
mänskliga rättigheter i offentlig sektor samt om FN:s konvention om barns rättigheter.  

Arbetet har fortfarande stora utvecklingsbehov. Rättighetsbaserat arbetssätt ska 
implementeras på länsstyrelsens alla verksamhetsområden, systematik och uppföljning av 
arbetet behöver etableras samt viktiga aktörer för mänskliga rättigheter (MR) utanför 
länsstyrelsens organisation kartläggas. 
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Årets siffror i enlighet med regeringsbeslut 
S2012/4487/SFL 
 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2016-2018 Tkr 

VÄS-kod Sakområden och myndighetsövergripande verksamhet 2018 2017 2016 
20-21,  

exkl. 2011) 
Övrig förvaltning  3 032 1 948 1 679 

2011) Allmänna val 1 296 91 27 

25 Trafikföreskrifter m.m. 180 278 295 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 4 892 4 338 4 615 

30 Regional tillväxt 3 707 3 054 2 466 

34 Infrastrukturplanering 147 177 199 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 3 572 3 572 4 113 

41 Stöd till boende 925 194 198 

42 Energi och klimat 1 888 1 624 1 296 

43 Kulturmiljö 9 802 6 919 8 135 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 6 134 4 718 3 751 

50 Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd 9 551 8 616 6 404 

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

28 848 22 905 19 993 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 1 951 1 652 1 662 

53 Vattenverksamhet 4 395 3 951 4 126 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0 3 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 2 011 1 900 2 079 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 66 68 41 

57 Förorenade områden, efterbehandling 1 453 1 756 1 460 

58 Restaurering 2 104 1 848 1 803 

60 Lantbruk och landsbygd 4 110 3 288 3 195 

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

0 0 0 

62 Fiske 1 488 980 1 099 

70 Folkhälsa 2 404 2 820 2 334 

80 Jämställdhet 2 207 1 477 961 

81 Nationella minoriteter 0 0 6 

82 Mänskliga rättigheter 369 287 190 

85 Integration  1 464 1 995 914 

 Summa produktion 97 998 80 461 73 042 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  12 933 11 870 10 318 

11 Administration och intern service 24 199 21 069 23 051 

 Summa verksamhetskostnader exklusive resurssamverkan  135 130 113 399 106 411 
99 Resurssamverkan2) 206 87 181 

 Totalsumma verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkning3) 

135 336 113 487 106 592 
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1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av kostnader för resurssamverkan som ska belasta länsstyrelsen fördelas på respektive tvåsifferkod (och 
tresiffernivå avseende VÄS 201 Allmänna val). 
3) Totalsumma verksamhetskostnader ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2016–2018 Tkr 
Den stora kostnadsökningen från år 2017 till år 2018 inom VÄS-kod 43 Kulturmiljö beror i 
huvudsak på kostnader avseende restaurering av en hamnanläggning i äldre stenbrottsmiljö 
i Blekinges skärgård. 

Verksamhet 5 har haft ökade kostnader. Länsstyrelsen har haft extra stora anslag till 
naturvårdsförvaltningen under året. Dels i de bidragen Länsstyrelsen i Blekinge fått från 
Naturvårdsverket men även stora kostnader inom LIFE-projektet BTG som startade 2017 men 
nu rullar med full kraft. Ytterligare en förklaring är den treåriga våtmarkssatsningen som 
startade upp under fjolåret, där en ny tjänst tillsattes. Bidragsutbetalningarna har varit 
rekordhöga under 2018. Det beror framförallt på våtmarkssatsningen som startade upp. 
Totalt har det inom våtmarks LONA utbetalats drygt 4 mnkr. Även utbetalningarna inom 
LOVA har legat på ovanligt hög nivå ca 2,6 mnkr. 

Gällande verksamhet 60 Lantbruk och landsbygd beror 2018 års ökade kostnader främst på 
att länsstyrelsen upphandlat och genomfört fler enskilda rådgivningar inom Greppa 
Näringen och startat samarbete med konsulter inom samarbetsåtgärden skapa nya jobb. 
Dessutom har länsstyrelsen arbetat aktivt med livsmedelsstrategin under 2018. 

 

Tabell B – Verksamhetskostnader 2018 

VÄS-
kod 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl OH OH-kostnader Kostnader inkl OH 
Tkr % Tkr % Tkr % 

20-21, 
exkl. 
2011) 

Övrig förvaltning 3 032 2,24% 1 705 4,61% 4 737 3,51% 

2011) Allmänna val 1 296 0,96% 763 2,06% 2 059 1,53% 

25 Trafikföreskrifter m.m. 180 0,13% 107 0,29% 287 0,21% 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor 

4 892 3,62% 2 686 7,26% 7 578 5,61% 

30 Regional tillväxt 3 707 2,74% 1 623 4,39% 5 331 3,95% 

34 Infrastrukturplanering 147 0,11% 81 0,22% 229 0,17% 

40 Hållbar samhällsplanering och 
boende 

3 572 2,64% 1 841 4,97% 5 413 4,01% 

41 Stöd till boende 925 0,68% 406 1,10% 1 331 0,99% 

42 Energi och klimat 1 888 1,40% 892 2,41% 2 780 2,06% 

43 Kulturmiljö 9 802 7,25% 2 231 6,03% 12 034 8,91% 

45 Skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar 

6 134 4,54% 2 948 7,96% 9 082 6,73% 
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VÄS-
kod 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnader exkl OH OH-kostnader Kostnader inkl OH 
Tkr % Tkr % Tkr % 

50 Övergripande och gemensamt 
för naturvård och miljöskydd 

9 551 7,07% 4 557 12,31% 14 108 10,45% 

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

28 848 21,35% 6 250 16,88% 35 097 26,00% 

52 Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

1 951 1,44% 1 148 3,10% 3 099 2,30% 

53 Vattenverksamhet 4 395 3,25% 2 561 6,92% 6 956 5,15% 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

55 Miljöfarlig verksamhet 2 011 1,49% 1 037 2,80% 3 049 2,26% 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 66 0,05% 38 0,10% 104 0,08% 

57 Förorenade områden, 
efterbehandling 

1 453 1,08% 835 2,26% 2 288 1,69% 

58 Restaurering 2 104 1,56% 574 1,55% 2 677 1,98% 

60 Lantbruk och landsbygd 4 110 3,04% 1 398 3,78% 5 508 4,08% 

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

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

62 Fiske 1 488 1,10% 650 1,76% 2 138 1,58% 

70 Folkhälsa 2 404 1,78% 1 002 2,71% 3 406 2,52% 

80 Jämställdhet 2 207 1,63% 760 2,05% 2 967 2,20% 

81 Nationella minoriteter 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

82 Mänskliga rättigheter 369 0,27% 181 0,49% 550 0,41% 

85 Integration  1 464 1,08% 741 2,00% 2 205 1,63% 

 Summa produktion 97 998 72,52% 37 015 100,00% 135 013 100,00% 
10 Myndighetsövergripande 

verksamhet  
12 933 9,57%     

11 Administration och intern service 24 199 17,91%     

 Summa verksamhets-
kostnader exklusive 
resurssamverkan 

135 130 100,00%   135 013 100,00% 

99 Resurssamverkan2) 206  116  322  

 Totalsumma verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkningen3) 

135 336    135 336  

 Myndighetsövergripande, adm 
och intern service uppdelat på:4) 

      

 Nivå 1 (113-115) 15 763 25,64%     

 Nivå 2 (110-112, 116-119) 8 436 13,72%     

 Nivå 3 (100-109) 12 933 21,04%     

 Personalkostnad, produktion  
(kkl 4, verksamhetskod 2-8) 

61 478      

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2018 
 

 

Tabell C – Årsarbetskrafter 2016-2018 

VÄS-
kod 

Sakområden och  
myndighetsövergripande verksamhet 

2018 2017 2016 
Totalt varav kvinnor varav män Totalt totalt 

20-21, 
exkl. 2011) 

Övrig förvaltning 3,6 2,7 0,9 2,2 1,8 

2011) Allmänna val 1,3 0,6 0,7 0,1 0,0 

25 Trafikföreskrifter m.m. 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 

28 Livsmedelskontroll,  
djurskydd och allmänna veterinära frågor 

6,8 4,8 2,0 5,8 6,4 

30 Regional tillväxt 3,8 2,6 1,2 3,6 2,9 

34 Infrastrukturplanering 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 

40 Hållbar samhällsplanering och boende 4,5 3,8 0,7 4,8 6,1 

41 Stöd till boende 1,1 1,0 0,0 0,3 0,4 

42 Energi och klimat 2,2 0,7 1,5 1,5 1,8 

43 Kulturmiljö 5,8 3,3 2,4 5,6 5,7 

45 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 6,2 2,1 4,1 4,4 3,8 

50 Övergripande och gemensamt  
för naturvård och miljöskydd 

10,2 5,5 4,7 9,9 8,3 

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

16,5 9,2 7,3 16,6 15,8 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 3,1 2,2 1,0 2,5 2,7 

53 Vattenverksamhet 6,8 5,2 1,6 5,0 5,3 

54 Mineral- och torvfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 2,7 2,4 0,3 3,0 3,4 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,1 0,1ca 9  0,0 0,1 0,1 

57 Förorenade områden, efterbehandling 2,1 0,9 1,2 2,4 2,3 

58 Restaurering 1,6 0,1 1,5 2,1 1,8 

60 Lantbruk och landsbygd 3,8 3,5 0,3 4,9 4,5 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Fiske 1,5 0,0 1,5 1,4 1,6 

70 Folkhälsa 2,4 2,4 0,1 2,6 2,5 

80 Jämställdhet 1,7 1,7 0,1 1,6 1,1 

81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 0,4 0,4 0,0 0,2 0,3 

85 Integration  1,8 1,8 0,0 2,4 1,2 

 Summa produktion 90,7 57,3 33,4 83,7 80,4 
10 Myndighetsövergripande verksamhet  9,6 6,7 2,9 8,3 7,5 

11 Administration och intern service 13,3 6,3 7,0 11,1 10,8 
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VÄS-
kod 

Sakområden och  
myndighetsövergripande verksamhet 

2018 2017 2016 
Totalt varav kvinnor varav män Totalt totalt 

 Summa årsarbetskrafter exkl. resurssamverkan  113,6 70,3 43,3 103,1 98,6 
99 Resurssamverkan2) 0,3 0,3 0,0 0,1 0,3 

 Totalt antal årsarbetskrafter 113,9 70,6 43,3 103,2 98,9 
1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och 
därmed jämställs med övriga uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21).  
2) Den del av årsarbetskrafterna för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. 
Länsstyrelsens egen andel redovisas under relevant verksamhet på tvåsiffernivå. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2016–2018 
Att antalet anställda ökade under 2018 beror på att länsstyrelsen fick förstärkta medel inom 
verksamhetsområdena vattenverksamhet, miljöskydd och naturvård samt civilt försvar och 
tillsyn. 

Eftersom antalet anställda ökade behövde administration och service också förstärkas - 
bland annat anställdes en upphandlare och en arkivarie. 

Under året förstärktes området allmänna veterinära frågor med ytterligare en veterinär på 60 
%. 

 

Tabell D – Representation 

Kostnader för representation 2018 2017 2016 
Totalt 

tkr 
Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Totalt 
tkr 

Per åa 
kronor 

Intern representation 87 760 64 623 78 790 

Extern representation 161 1 414 229 2 219 231 2 336 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell D – Representation 
Kostnaderna för såväl intern som extern representation är låga för Länsstyrelsen Blekinge. År 
2018 har antalet årsarbetskrafter ökat vilket återspeglar sig i något högre kostnader för intern 
representation jämfört med tidigare år.  
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Tabell E – Lokaler 

Lokalkostnader 2018 2017 2016 
Residens 

Lokalkostnader (tkr)1) 1 312 1 572 1 512 

Lokalyta (m2) 1 240 1 240 1 240 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 058 1 268 1 219 

Lokaler2) 

Lokalkostnader (tkr) 4 805 4 325  5 273 

Lokalyta (m2) 3 548 2 514 2 514 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 354 1 720 2 097 

Lokalkostnad per årsarbetskraft (tkr) 42 42 53 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 31 24 25 

Kontorslokaler3) 

Kontorslokalyta (m2) 2 502 1 687 1 687 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 22 16 17 

Summa lokalkostnader 6 117 5 897 6 785 
1) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103. 
2) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med 
lokalkostnader avses hyra, lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader 
redovisas under VÄS 113. 
3) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, 
närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 
 

Kommentar till Tabell E – Lokaler  
Lokalkostnaderna avseende residenset har minskat under 2018. Det beror på en 
återbetalning av en felaktig indexuppräkning tidigare år samt innevarande år. 
Hyreskontraktet avseende befintliga kontorslokaler omförhandlades år 2017 och började 
gälla under år 2018. Det nya hyreskontraktet innebär en utökad kontorsyta med vissa 
lokalanpassningar till ett lägre kvadratmeterpris. Byggprojektet blev något försenat och 
därför utgick en kompensation från hyresvärden år 2018, vilket återspeglas i lägre 
hyreskostnader år 2018 än kommande år i hyresperioden. 

 

Redogör även för planerade större lokalförändringar 
Länsstyrelsen Blekinge har låtit bygga om och anpassa kontorslokalerna till mer yta. 
Fastighetsägaren bytte även ut ventilationssystemet, som en garantiåtgärd, vilket skedde 
samtidigt som anpassningen av de nya lokaldelarna. Det har inneburit en ombyggnadstid på 
elva månader år 2018 och ombyggnationen skedde i fyra etapper. Det gick genom god 
planering, etappvis, att genomföra ombyggnaden och anpassningen av lokalerna utan att 
evakuera medarbetare till annan adress. Projektet avslutades i september 2018 men 
länsstyrelsen håller i januari 2019 fortfarande på att lägga sista handen vid interiören. 
Länsstyrelsen Blekinge har nu ett nytt lokalkontrakt och nyanpassade lokaler. För 2019 och 
under de närmaste åren är inga fler lokalförändringar inplanerade. 
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Bild 8. Entrén till Länsstyrelsen Blekinge 

Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 

(samtliga ärenden oavsett databas) 

A B C D E F G 
Sakområde och del av sakområde Ingående 

balans 
Antal 

inkomna 
ärenden 

(exkl 
upprättade 

ärenden) 

Antal 
upprättade 

ärenden 

Antal 
beslutade 

ärenden 

Utgående 
balans 

(F=B+C+D
-E) 

Antal ej 
beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Myndighetsövergripande, administration 
och intern service (10-11) 

40 176 191 349 58 2 

Övrig förvaltning (20-21)  67 351 48 410 56 2 

varav Allmänna val (201) 0 52 14 64 2 0 

varav Stiftelser (206) 0 0 0 0 0 0 

varav Kameraövervakning (211)1 8 27 0 35 0 0 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 0 20 0 20 0 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  36 103 5 112 32 1 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

284 730 163 1 006 171 1 

varav Livsmedelskontroll (281) 142 23 11 171 5 0 

varav Djurskydd (282) 126 556 130 662 150 1 

varav Smittskydd (283) 6 72 8 84 2 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 9 29 3 38 3 0 

Regional tillväxt (30) 19 105 13 122 15 0 

Infrastrukturplanering (34) 7 17 0 22 2 0 

Hållbar samhällsplanering och boende 
(40) 

44 558 19 557 64 0 

Stöd till boende (41) 248 410 0 388 270 7 
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A B C D E F G 
Energi och klimat (42) 4 55 4 58 5 0 

Kulturmiljö (43) 53 295 33 319 62 1 

Skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar (45) 

43 160 25 161 67 22 

varav Tillsyn enligt lag om skydd mot 
olyckor samt uppföljning av 
kommunernas krishanteringssystem 
(456) 

0 1 6 6 1 0 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

67 178 9 155 99 7 

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

106 196 161 338 125 22 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden 
(516) 

0 2 1 2 1 9 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen 
(52) 

94 759 26 762 117 0 

Vattenverksamhet (53) 95 284 24 313 90 11 

varav Tillsyn av vattenverksamheten 
(535) 

85 241 22 268 80 10 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 0 0 0 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 54 195 54 275 28 2 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
(555) 

44 137 47 206 22 2 

Övrigt miljö- och hälsoskydd (56) 9 72 1 78 4 1 

Förorenade områden, efterbehandling 
(57) 

29 34 9 47 25 9 

varav tillsyn av förorenade områden och 
miljöriskområden (575) 

21 23 3 30 17 5 

Restaurering (58) 9 7 10 18 8 1 

Lantbruk och landsbygd (60)2 193 188 4 202 183 5 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s 
förordningar (601)2 

39 1 0 1 39 0 

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

      

Fiske (62) 43 166 8 185 32 11 

Folkhälsa (70) 6 23 4 25 8 0 

Jämställdhet (80) 3 12 1 9 7 0 

Nationella minoriteter (81) 0 1 1 2 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 4 8 7 14 5 0 

Integration (85) 8 39 14 51 10 2 

Summa 1 565 5 122 834 5 978 1 543 107 

varav Vattenmyndighetens ärenden       

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

      

  1) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
2) Under 2018 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i 
Jordbruksverkets IT-system. Dessa system är ännu inte färdigbyggda, vilket medför att delar av handläggningen ännu ej 
gått att genomföra och att rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) därmed inte 
är möjliga att hämta ut i sin helhet. Länsstyrelsen Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom 
Länsstyrelsen Skåne har hand om dessa för Blekinges räkning – därför mycket låga siffror. För området jordbrukarstöd 
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omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av kompensationsstöd och miljöersättning för 
betesmarker och slåtterängar. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 
För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2018 komplett ärendestatistik av både ansökningar om stöd och 
utbetalningar.  
Det som redovisas här är den ärendestatistik som hämtas från länsstyrelsens eget diarieföringssystem i tabellen 
summerat med ärenden beträffande jordbrukarstöd (direktstöd, betesstöd och kompensationsstöd) och landsbygdsstöd 
från Jordbruksverkets IT system, BLIS.  
Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina, Jordbruksverket och Boverket 

 

Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2018 
Totalt sett är ingående balans och utgående balans ganska oförändrat (1 565 jämfört med 
1 543).  En tydlig förbättring har skett avseende VÄS-kod 28 där det gjordes en satsning på 
ökad personalstyrka.  

Gällande VÄS-kod 45 är många ärenden av utvecklingskaraktär och löper därför över flera år. 
Detta medför att det finns flera ärenden som är äldre än två år. 

Länsstyrelsen Blekinge har många försenade vattenskyddsärenden. Detta beror på att det 
inte funnits någon handläggare som haft möjlighet att arbeta med ärendena förrän under 
hösten 2018.   
 

Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018 

A B C D 
Sakområde och del av sakområde Antal 

överklagade 
ärenden1) 

Antal 
överklagade 

ärenden som 
avgjorts i 

högre 
instans2) 

Varav antal 
ändrade 

ärenden3) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 2 0 0 

Övrig förvaltning (20-21)  4 1 0 

varav Allmänna val (201) 0 0 0 

varav Stiftelser (206) 0 0 0 

varav Kameraövervakning (211)4 1 1 0 

varav Bevakningsföretag m.m. (212) 0 0 0 

Trafikföreskrifter m.m. (25)  16 6 3 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 6 3 0 

varav Livsmedelskontroll (281) 0 0 0 

varav Djurskydd (282) 6 3 0 

varav Smittskydd (283) 0 0 0 

varav Allmänna veterinära frågor (284) 0 0 0 

Regional tillväxt (30) 0 0 0 

Infrastrukturplanering (34) 0 0 0 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 20 25 9 

Stöd till boende (41) 2 0 0 

Energi och klimat (42) 0 0 0 

Kulturmiljö (43) 1 1 0 
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A B C D 
Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (45) 0 0 0 

varav Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt uppföljning av 
kommunernas krishanteringssystem (456) 

0 0 0 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  19 13 0 

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

5 5 4 

varav Tillsyn av vattenskyddsområden (516) 0 0 0 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 15 18 7 

Vattenverksamhet (53) 25 11 7 

varav Tillsyn av vattenverksamheten (535) 25 11 7 

Mineral- och torvfyndigheter (54) 0 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 3 0 0 

varav Tillsyn av miljöfarlig verksamhet (555) 2 0 0 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 0 0 0 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 1 1 1 

varav Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden (575) 1 1 1 

Restaurering (58) 0 0 0 

Lantbruk och landsbygd (60) 2 0 0 

varav Stöd till jordbruket enligt EG:s förordningar (601) 0 0 0 

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

   

Fiske (62)6 1 0 0 

Folkhälsa (70) 0 0 0 

Jämställdhet (80) 0 0 0 

Nationella minoriteter (81) 0 0 0 

Mänskliga rättigheter (82) 0 0 0 

Integration (85) 1 1 0 

Summa 123 85 31 
varav Vattenmyndighetens ärenden 0 0 0 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden 1 0 0 
1) Avser ärenden som är beslutade av länsstyrelsen och som överklagats till högre instans under år 2018. 
2) Avser ärenden som avgjorts i högre instans och vars domar/beslut inkommit till Länsstyrelsen under år 2018, oavsett 
vilket år överklagandet skickades in. 
3) Avser ärenden som är ändrade substantiellt (t.ex. ska ändring av angivna tidpunkter ej beaktas) i förhållande till 
Länsstyrelsens beslut.  
4) Ärendeslag 211 Ansökan om kameratillstånd har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
6) Till 2016 års årsredovisning var det inte möjligt att från Jordbruksverkets IT-system hämta ut fullständig statistik för 
(VÄS 622), hantering av stöd Havs- och fiskerifonden. Uppgifterna har för år 2017 och år 2018 gått att få fram varför 
värdena skiljer sig åt jämför med vad som redovisades i 2016 års årsredovisning. 
 
Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 

 

Kommentar till Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2018 
Totalt sett har antalet överklagade ärenden minskat från 155 år 2017 till 123 år 2018.  

2017 var det 18 överklaganden gällande VÄS-kod 28 Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor vilket ska jämföras med 2018 som det var 6. En trolig förklaring är 
att det inte var lika många djurförbud under 2018 som 2017 – djurförbuden är de beslut som 
brukar bli överklagade. 
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Mängden överklagade ärenden när det gäller VÄS-kod 40 Hållbar samhällsplanering och 
boende har också minskat kraftigt. Det är dock oklart varför. Fler år måste följas för att kunna 
dra säkra slutsatser. Det kan även vara viktigt att utreda om kommunerna har fattat färre 
beslut då det var valår 2018 då detta kan ha påverkat ärendetakten i kommunerna. 
 

Tabell H – Handläggningstider 

H – Ärendeslag med gemensamma mål Mål dagar Utfall % 

VÄS Beskrivning 2016–2018 2018 2017 2016 

202 Anmälan om svenskt medborgarskap 1) 45    

204 Begravningsfrågor 1) 45    

211 Ansökan om kameraövervakning 2, 12) 120 70 85 85 

212 Auktorisation av bevakningsföretag 1) 180    

282 Ansökan om tillstånd enligt 16 § 
Djurskyddslagen 3) 

90 94 92 92 

282 Ansökan om förprövning djurstall 3) 56 100 97 94 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 91 81 87 

403 Överklagande av lov, förhandsbesked 4, 5) 150 46 86 100 

403  Överklagande av bygglov för bostäder, dock 
ej fritidsbostäder 4, 6, 13) 

120    

403 Överklagande av kommuns beslut enligt plan- 
och bygglagen 2,,14) 

180    

505 Överklagade kommunala beslut Miljöbalken 
m.fl. författn 2) 

180 54 84 79 

525 Samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken 42 67 64 78 

526 Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 7) 

21 94 97 98 

551 Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. 
Miljöbalken – Ansökan om tillstånd (konc) 3, 8) 

180    

555 Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 15) 

75  86 91 

562 Prövning av avfall och producentansvar 40 88 94  

566 Tillsyn av avfall och producentansvar 30 95 97 95 

602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 9, 10, 39) 

 Företagsstöd  180 39 60 65 

 Projektstöd  180 42 67 26 

 Miljöinvesteringar  180 58 100 7 

622 Ansökan om stöd från Fiskerifonden 9, 10) 

 Företagsstöd  180    

 Projektstöd  180    

602 Ansökan om utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder 10, 11) 

 Företagsstöd  120 88 100 100 

 Projektstöd  120 55 100 100 

 Miljöinvesteringar  120 55 100 100 

622 Ansökan om utbetalning av stöd från Fiskerifonden 10, 11) 

 Företagsstöd  120    

 Projektstöd 120    
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H – Ärendeslag med gemensamma mål Mål dagar Utfall % 

623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av 
fisk 

30 29 21 37 

623 Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 41 39 52 

 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län. 
2) Nytt ärendeslag med gemensamma mål från och med år 2016.  
3) Målet är satt från komplett ansökan. 
4) Uppdrag 3.47 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2018 (uppdrag 3.13 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017 
vilket hänvisas till i uppdrag 3.48 i regleringsbrev för år 2018).  
5) För år 2016 ingick bygglov 40322 i dessa ärenden, men fr o m 2017 har de urskiljts från övriga lov och fått en egen 
uppföljning.  
6) Nytt mål om 120 dagar fr o m år 2017. 
7) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 
8) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
9) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen har 
fattat beslut om stöd. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 
90% av ansökningarna om stöd ska vara beslutade inom 6 månader. 
10) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från 
Jordbruksverkets uppföljningsverktyg BLIS. 
11) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till 
beslut. Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av 
ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade inom 4 månader.  
12) Har övergått till Datainspektionen fr.o.m. augusti år 2018. 
13)  Endast 2 beslut. Utfallet blev 50 %. 
14)  Endast 8 beslut. Utfallet blev 38 %. 
15)  Endast 8 beslut. Utfallet blev 75 %. 

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

 

Kommentar till Tabell H – Handläggningstider 
När det gäller VÄS-koderna 403 Överklagande av lov, förhandsbesked och 505 Överklagande 
kommunala beslut Miljöbalken med flera enligt författning har måluppfyllelsen kraftigt gått 
ned under 2018 på grund av uppsägningar bland länsjuristerna och nyrekryteringar som 
dragit ut på tiden. Det har följaktligen inte funnits tillräckligt med jurister för att handlägga 
ärendena. Därtill kom riksdagsvalet 2018 som krävde resurser som annars jobbar med 
juridisk ärendehandläggning. 

När det gäller VÄS-kod 623 Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk anpassas 
handläggningstiderna efter tillgängliga resurser och med största möjliga hänsyn till risken 
för smittsamma fisksjukdomar och till verksamhetsutövarnas behov av kort 
handläggningstid.  
 
Gällande VÄS-kod 602 Ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder så öppnade 
landsbygdsprogrammet för ansökningar om företagsstöd för djurstallar och projektstöd för 
bredband i september 2014 och från 2015 för övriga stödformer. Fiskerifonden öppnade för 
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ansökningar 2015. Länsstyrelsens möjlighet att besluta om ansökan om stöd i 
landsbygdsprogrammet öppnande inte förrän vintern 2015/2016 och för fiskerifonden kunde 
länsstyrelserna börja ta beslut först efter Jordbruksverkets avropsbeslut i september 2016. 
Länsstyrelserna har haft en ackumulerande ärendebalans från programmets start vilken nu 
minskat och rutiner har reviderats av Jordbruksverket för att snabba upp hanteringen. Men 
ju fler äldre ärenden som hanteras ju sämre handläggningstid blir det. Detta förklarar den 
låga måluppfyllelsen.    

Gällande utbetalningar av landsbygdsstöd VÄS-kod 602 så öppnade möjligheten för kund att 
söka delutbetalning och förskott i april 2016 och slututbetalning i maj 2016. Länsstyrelsens 
möjlighet att besluta om förskott/delutbetalningar öppnade sommaren 2016 och först i 
december 2016 kunde beslut om slututbetalning ske i alla stödformer. Inom Fiske fattar 
Jordbruksverket såväl beslut på länsstyrelsens handlagda ansökningar som utbetalar medel.  
En större del av de beslut om stöd som fattades under 2016 och 2017 hade slutdatum 2018 
vilket innebar att antalet av ansökan om utbetalning ökade rejält under hösten 2018. Detta 
förklarar den låga måluppfyllelsen.  
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Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018 
Här rapporteras de mål och återrapporteringskrav och uppdrag som ska redovisas i 
årsredovisningen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna, 
ändringsbeslut 2018-12-18. 

 

Utan angivet departement 

1.1 Länsstyrelserna ska ha en god informationssäkerhet och verka för att 
informationssäkerhetsarbetet bedrivs enhetligt och samordnat. För frågor om informationssäkerhet, 
med koppling till länsstyrelsernas gemensamma it-verksamhet, ska styrning, struktur, prioriteringar 
och ansvarsfördelning vara tydlig. 

Länsstyrelserna ska på en övergripande nivå redovisa hur informationssäkerhetsarbetet fortskrider.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Ett enhetligt och samordnat informationssäkerhetsarbete 
Länsstyrelserna etablerade under 2017 ett program för gemensam verksamhetsutveckling 
(PKR). Programmet genomförs under perioden 2018 till 2020. Syftet är att stärka varje 
länsstyrelses förmåga att genomföra sina uppgifter i händelse av samhällsstörningar samt 
inför och under höjd beredskap. Bland effektmålen finns att öka verksamheternas förmåga 
att säkerställa tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet i hanteringen av 
informationen. Programmets insatser under 2018 har haft stort fokus på informations- och 
IT-säkerhet, särskilt vad beträffar styrningen och ansvaret för länsstyrelsernas gemensamma 
verksamhet. 

Länsstyrelserna har i maj 2018 bildat en nationell organisation för det gemensamma arbetet 
med dataskydd, Nationell Organisation för Dataskydd (NOD). Verksamheten ska utifrån den 
nya dataskyddsförordningen till varje länsstyrelse ge råd, utbilda, utveckla och övervaka 
behandlingarna av personuppgifter. Utöver detta har landshövdingarna gemensamt beslutat 
att inrätta en annan gemensam funktion med uppgiften att ta fram och förvalta 
rekommendationer för länsstyrelsernas gemensamma informationssäkerhet. Denna 
verksamhet startar den 1 januari 2019 och har sin placering i anslutning till NOD. 

Länsstyrelserna har också fastställt vad den gemensamma informationssäkerheten omfattar. 
Den nya funktionens rekommendationer ska avse frågor rörande modeller för klassning av 
information, policy och användarriktlinjer för informationssäkerhet samt riktlinjer för 
systematiskt och riskbaserat arbete med informationssäkerhet. Rekommendationerna är inte 
bindande för den enskilda länsstyrelsen, men ska omhändertas i de egna interna 
föreskrifterna på myndigheten. Den enskilda länsstyrelsen kan ställa högre krav på 
informationssäkerheten om myndighetschefen bedömer att behov för detta finns, om 
åtgärden inte riskerar att påverka andra länsstyrelser negativt. Två centrala arbetsuppgifter 
för den gemensamma funktionen är att stödja och utbilda länsstyrelserna i systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och att följa upp länsstyrelsernas samlade efterlevnad av 
rekommendationerna och årligen rapportera resultatet till landshövdingemötet. 
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Informationssäkerhet i länsstyrelsernas gemensamma IT-system 
Även styrningen av den gemensamma IT-säkerheten har reglerats under 2018. 
Länsstyrelserna har tillsammans förtydligat Länsstyrelsen i Västra Götalands ansvar för 
denna. Myndigheten ska, genom IT-avdelningen, ta fram och förvalta riktlinjer och villkor för 
länsstyrelsernas gemensamma IT-säkerhet. Arbetet ska ske i samråd med den nya 
funktionen för länsstyrelsegemensam informationssäkerhet. Till ansvaret har också 
relevanta befogenheter kopplats för att underlätta arbetet med länsstyrelsernas 
gemensamma IT-säkerhet. Inom ramen för PKR har också flera utvecklingsinsatser startats 
på IT-avdelningen för att införa teknik som ska stödja länsstyrelsernas medarbetare 
avseende informationssäkerhet. Parollen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. 

En väsentlig del av länsstyrelsernas stödsystem förvaltas i ett gemensamt förvaltningsobjekt 
(FO). Varje FO har en utpekad objektägare som ansvarar för att relevanta författningar och 
andra regler omhändertas när systemdelarna konstrueras och förvaltas. Under 2018 har 
länsstyrelserna förtydligat innebörden av detta objektägaransvar. Myndighetsledningen för 
en länsstyrelse som är objektägare till ett FO ska också se till att bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete i förvaltningen av detta. Berörda länsstyrelser ska 
också uppfylla de villkor för IT-säkerhet som IT-avdelningen utfärdar för konstruktion av IT-
system. 

Länsstyrelsen Blekinges egna insatser/prestationer 
I Länsstyrelsen Blekinge pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete inom ramen för 
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) då vi bedriver ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med, förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet 
(MSBFS 2016:1). 

Länsstyrelsen Blekinge har under året etablerat funktionen säkerhet och därmed belagt 
tjänsten säkerhetschef på heltid inkluderat informationssäkerhet. Huruvida den rollen 
kommer att vara en tillräcklig resurs eller inte återstår att utvärdera. 

I den utvärderingen bör tjänsten som Dataskyddssamordnare (DSS) inkluderas, vilken 
beslutades om tillsättning sent 2018, varför vi inte har någon erfarenhet av den tjänsten än. 
DSS har dock varit verksam under året, men då som en ambulerande grupp som hanterat 
frågor och medverkat i forum rörande dataskydd. Att DSS bestod av en grupp under 2018 var 
en styrka då myndigheten kunde ta sig an GDPR med gemensamma krafter och möta de 
utmaningar som dataskyddsförordningen innebar. Mot bakgrund av detta har nu 
Länsstyrelsen Blekinge goda förutsättningar att fortsatt bedriva och utveckla ett 
framgångsrikt dataskyddsarbete. Ett arbete som har sin utgångspunkt från Nationell 
Organisation för Dataskydd (NOD) och som fungerar som länsstyrelsernas gemensamma 
dataskyddsombud. Inom det arbetet kommer NOD att förstärkas med resurser för 
informationssäkerhet. En klok åtgärd som bara kan ge synergier för dataskydds- och 
informationssäkerhetsarbetet inom länsstyrelserna. Denna etablering bör således ligga till 
grund för vår utvärdering av vad som bör inkluderas under rollen som DSS. 
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Att Länsstyrelsen Blekinge har ökat tillgängligheten på informationssäkerhetsarbetet har 
inneburit att vi i högre grad kan medverka i det gemensamma säkerhetsarbetet mellan 
länsstyrelserna. Det har också inneburit att det lokala säkerhetsarbetet har utvecklats under 
året. Främst har arbetet fokuserat på fysisk säkerhet med ett förbättrat skalskydd och 
tillträdesbegränsning med bättre kontroll och spårbarhet. I spåret av detta utvecklingsarbete 
har en driftsorganisation skapats med tydligare stöd för säkerhetsarbetet. 

I utvecklingsarbetet av vårt LIS så har fokus varit på att skapa och implementera rutiner. 
Rutiner som har implementerats och som är under införande är bland annat 
säkerhetsprövning och hantering av sekretess. Kvalitén på utbildningen av nyanställda inom 
informationssäkerhet har höjts med nytt och mer omfattande utbildningspaket. Med 
avseende på utbildning så har Länsstyrelsen Blekinge medverkat och samordnat 
tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarshögskolan och 
grannlänsstyrelserna utbildning för kommuner och landsting, vilket följs upp av 
länsstyrelsen och utvecklas vidare under 2019. 

Länsstyrelsen Blekinge inväntar också under 2019 vad som sannolikt kommer att utveckla 
vår etablering av LIS mest, då flera projekt och aktiviteterna som har sitt ursprung i 
Programmet för Kontinuitet och Resiliens (PKR) blir en realitet vars syfte är att bland annat 
höja informationssäkerheten vid normalläge, beredskap och kris. Detta framgår av den 
länsstyrelsegemensamma texten ovan. 

Som ytterligare stöd i kommande arbete har landshövdingarna i höst tagit strategiska beslut 
avseende riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet inom länsstyrelserna. Besluten ger 
tydligare mandat, avgränsningar och ansvarsfördelning mellan verksamheterna och IT-
avdelningen som har ansvar för den gemensamma IT-driften. Även den enskilda 
länsstyrelsens ansvar har reglerats. Dessa beslut tydliggör och underlättar 
informationssäkerhetsarbetet och bidrar till att höja säkerhetsnivån. 

1.2 Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det är 
ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin utgångspunkt i 
regeringens mål för digitalisering om en enklare vardag för medborgare och företag, en öppnare 
förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 
samt i en för länsstyrelserna gemensam digital strategi. 

Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och göra en övergripande bedömning av 
hur målet för samverkan kring digitalisering har uppfyllts. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Länsstyrelserna gör den övergripande bedömningen att målet för samverkan kring 
digitalisering har uppfyllts. Nedan exempel som visar på att enhetlighet och samordnade 
processer gradvis har ökat under året. 

Länsstyrelserna har i samverkan tagit fram en gemensam digital strategi som beslutades av 
landshövdingarna den 8 november. Strategin kommer att utgöra grunden för det fortsatta 
gemensamma digitaliseringsarbetet. Under 2018 har länsstyrelserna bland annat anslutit sig 
till mina meddelanden och tagit fram en helt ny extern webb för att bättre möta behov ifrån 
medborgare och företag. Under 2018 har åtta nya standardiserade e-tjänster tagits fram, 
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däribland e-tjänsten Försäkran enligt lönegarantilagen, som förenklar för medborgaren och 
effektiviserar länsstyrelsernas handläggning. 

Därutöver har länsstyrelsen i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet tagit fram ensade 
handläggarprocesser inom området kulturmiljö och utifrån dessa processer utvecklat ett nytt 
handläggningsstöd. Tillsammans med Skogsstyrelsen har länsstyrelserna samarbetat med 
att utveckla en samlad digital tjänst för skogliga ärenden. 

Digitalisering och tillgängliggörande av länsstyrelsernas vattenarkiv är ett pågående projekt 
som genomförs för att förbättra service och tillgänglighet, ensa arbetssätt och tekniska 
lösningar samt säkerställa ett långsiktigt bevarande av material. Det pågående projektet 
kring tillgängliggörandet av öppna data för att underlätta andras innovation har precis gått 
över i en tydligare genomförandefas. 

Länsstyrelserna deltar därutöver i hög grad i flera sektorsmyndigheters uppdrag såsom 
exempelvis Lantmäteriet och samhällsbyggnadsprocessen samt Jordbruksverket och dess 
utveckling av stödsystem inom landsbygdsområdet. 

 

1.3 En god förvaltningskultur ska genomsyra länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelserna ska 
fortsätta arbeta med att bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur vid 
länsstyrelserna. Ledarskapets och medarbetskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska 
vara i fokus. 

Länsstyrelserna ska redovisa en översiktlig bedömning av vilka resultat som arbetet har gett. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under året införlivat en utbildning om medarbetar- och ledarskapets 
betydelse samt tjänstemannarollen i den introduktionsutbildning som alla nyanställda 
genomgår. Då vi haft en relativt hög personalomsättning med många nyanställda var det 
extra viktigt att även införa en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 
juli 2018. Utbildningen omfattade både förvaltningslagen, dess nya paragrafer samt vad det 
innebär att vara statstjänsteman och diskussioner kring dilemman och situationer som kan 
uppstå och hur de ska hanteras. 

Under året har en ny modell för medarbetar- och lönesamtal använts. Modellen utgår från 
länsstyrelsens värdegrund samt de framtagna ansvarsområdena medarbetarskap och 
ledarskap. Syftet med den nya modellen för samtalen var att förenkla och tydliggöra vad som 
är viktigt när arbetsgivaren utvärderar medarbetarens prestation och resultat och relaterar 
det till utvecklingsbehov och lönesättning. En utvärdering kommer att ske under 
nästkommande år. 
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att resultatet är gott utifrån de gjorda insatserna. Det är 
viktigt att ha en kontinuitet i arbetet med förvaltningskulturen över åren, i nära samarbete 
med medarbetarna så att länsstyrelsens verksamhet kan fortsätta utvecklas i positiv riktning.  
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1.4 Arbetsmiljön i staten ska vara god. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i 
syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheterna  

Under 2018 implementerades ett nytt underlag för medarbetarsamtal. I det nya underlaget 
lades bland annat mer tyngd vid frågor om arbetsmiljö och hälsa för att chef och medarbetare 
ska föra en mer fördjupad dialog om arbetsmiljön och chefen ska kunna fånga upp eventuella 
arbetsmiljöproblem så tidigt som möjligt. Efter att ha använt underlaget första gången var 
reaktionerna positiva, chef och medarbetare upplevde att innehållet i samtalet och 
efterföljande handlingsplan blev bra och relevant. 

Länsstyrelsens rutin för rehabilitering uppdaterades utifrån de nya reglerna om 
rehabilitering som började gälla i juni 2018. Rutinen och handlingsplanen blev tydligare och 
enklare att följa för både chefer och berörda medarbetare. Det finns en tydlig gång i 
rehabiliteringsarbetet och chef och medarbetare, med stöd av Human Resources (HR) och 
företagshälsovård, arbetar aktivt med att få tillbaka medarbetaren i arbete så snart som 
möjligt med olika anpassningar av arbetssituationen. 

En utbildning i basal kroppskännedom ordnades för en grupp medarbetare. Syftet var att lära 
känna sin kropp och hitta balans och fokus i nuet samt lära sig tekniker för att motverka 
stress och ändra sitt förhållningssätt. Kursen var mycket uppskattad och kan komma att 
fortsätta för fler medarbetare under 2019. 

Länsstyrelsen genomförde ett arbete med en omorganisation under 2018. Ett av syftena med 
en ny organisation med fler chefsnivåer och mindre funktioner var att förbättra arbetsmiljön 
för både chefer och medarbetare. Mindre grupper för cheferna att ha ansvar för och en 
närmare kontakt med medarbetarna. När funktionerna är mindre har chefen mer tid att vara 
närvarande för alla medarbetare, se signaler och fånga upp arbetsmiljöproblematik och agera 
i ett tidigt skede. Alla medarbetare var med i arbetet med att forma den nya organisationen 
vilket var mycket uppskattat. Organisationen är väl förankrad när den träder i kraft. 

 
 

1..5 Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 
2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Länsstyrelsen i Blekinge, i samverkan med andra aktörer inom länet, verkar för att målen i 
Agenda 2030 nås samt för att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och 
lokal nivå. Några exempel: 

Länsstyrelsen har en övergripande och samordnande roll i det regionala arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen vilka är starkt kopplade till Agenda 2030. Detta innebär bland annat att 
ge vägledning och inspirera lokala och regionala aktörer som kommuner, kommunförbund, 
Region Blekinge, näringsliv med flera. I länsstyrelsens ansvar ingår också att följa upp arbetet 
med miljömålen i länet. 
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Arbetet med världsarvet har Agenda 2030 som utgångspunkt. Genom en workshop började 
länsstyrelsen introducera begreppet i världsarvsrådets organisationer inför kommande 
översyn av världsarvets styrdokument. 

Länsstyrelsen i Blekinges interna arbete med Agenda 2030 inkluderar § 2, 5 och 6 i 
länsstyrelseinstruktionen, det vill säga myndighetens helhetsperspektiv, mänskliga  

rättigheter och miljömålen. Även jämställdhetsarbetet inom myndigheten behandlas under 
detta paraply. En plan för att höja medvetenheten och kunskapen hos alla medarbetare har 
skapats och implementeras under 2019. 

 

Finansdepartementet 

1.6 Länsstyrelserna ska redovisa hur de vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har 
arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Information om arbetsrättsliga villkor har under året implementerats i länsstyrelsens 
befintliga mall för upphandling över tröskelvärdet. Kraven på kollektivavtalsenliga villkor 
gäller upphandlingar som har påbörjats efter den 1 juni 2017. Länsstyrelsen har efter detta 
datum endast haft ett fåtal upphandlingar som omfattas av de nya bestämmelserna. I dessa 
få upphandlingar har sådana krav ställts i de fall det har bedömts vara behövligt och i övrigt 
möjligt utifrån gällande upphandling. Länsstyrelsen har även strävat efter att, i samtliga fall 
där ramavtal funnits tillgängliga via avropa.se, avropa från dessa avtal i de fall länsstyrelsens 
behov överensstämt med ramavtalet. Hur kraven på kollektivavtalsenliga villkor bäst kan 
tillämpas i förekommande upphandlingar har även behandlats i det upphandlingsnätverk 
där samtliga länsstyrelser ingår. 

 

Justitiedepartementet  

1.8 Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i 
deras utövande av det geografiska områdesansvaret, samt i arbetet med att stärka kopplingen 
mellan de åtgärder som planeras och de åtgärdsbehov som identifierats i kommunernas risk- 
och sårbarhetsanalyser. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen har under 2018 fortsatt arbetet med att ta fram ett nytt sätt för kommunerna 
och landstinget att rapportera in sina risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) till länsstyrelsen. I 
detta arbete har även förslag på arbetsmetodik tagits fram för länsstyrelsen, kommunerna 
och landstinget, en metodik som involverar hela respektives organisationer. 

Under 2018 bedrev länsstyrelsen även ett uppföljningsarbete mot samtliga kommuner vad 
avsåg arbetet med krisberedskap och RSA. Involverade i uppföljningarna var högsta 
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ledningen i såväl tjänstemannaorganisationen som det politiska styret. Uppföljningarna 
syftade till att stödja kommunerna i deras arbete men även att ge länsstyrelsen en lägesbild 
av tillståndet i kommunerna avseende arbetet med krisberedskap. 

Länsstyrelsen leder en arbetsgrupp i länet som arbetar fram förnyat sätt att tackla RSA och 
krisberedskapsfrågor. Denna grupp träffas fyra gång per år. Det är i denna grupp som arbetet 
med ett nytt rapporteringssätt och bedömningskriterier arbetats fram och det är även i 
denna som arbetet med identifiering av de särskilt utpekade viktiga samhällssektorerna 
tacklas. 

Den nya framarbetade metodiken för RSA är scenariooberoende och kommer att leda till en 
mer detaljerad samlad RSA där gemensamma åtgärdsbehov ska kunna synliggöras och leda 
till länsgemensamma åtgärder och samarbete. Första versionen av den regionala RSA:n som 
bygger på denna nya metodik avses tas fram år 2020. 

Metodiken och rapporteringen för RSA bygger på de samhällsviktiga verksamheterna och 
deras resiliens oberoende av vilken händelse som uppstått. Metodiken är uppbyggd av flera 
steg. Dessa steg presenteras nedan. 

Identifiering av samhällsviktiga verksamheter 
Vilka verksamheter inom organisationen är att beteckna som samhällsviktiga? Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) uttrycker det så här: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig 
kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Kritiska beroenden 
Kritiska beroenden är beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska 
kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till 
följd att en extraordinär händelse inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att 
den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs 
som fallit bort. 

Acceptabel avbrottstid för verksamheten 
Detta är den tid som det går att acceptera att en samhällsviktig verksamhet ligger nere. Om 
avbrottet pågår under en längre tid kan det leda till oacceptabla skadeverkningar för 
samhället. 

I vår metodik har vi acceptabla avbrottstider på 3 timmar, 24 timmar samt 1 vecka. 

Genom att bedöma acceptabel avbrottstid har vi även fått fram en bra prioritering 
verksamheterna emellan när det sedan kommer till att implementera åtgärder. 
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Konsekvensbeskrivning – vad händer om verksamheten faller bort 
En kort beskrivning av vilka konsekvenser/skadeverkningar som kan förväntas om 
verksamheten faller bort helt eller om avbrottet pågår längre tid än vad som är bedömt 
acceptabelt. 

Behovsanalys 
Detta är en analys som mer direkt ska ge svar på vilket försörjningsbehov en samhällsviktig 
verksamhet har av sina beroenden. Det kan röra sig om hur mycket bränsle som 
verksamheten förbrukar i veckan, livsmedel till sin personal, elförbrukning, 
personalförsörjning med mera. 

Alltså ge svar i siffror på det faktiska behovet av de beroenden som det går att sätta siffror på. 

Tillgångsanalys 
Denna analys följer på behovsanalysen och ska i siffror ge svar på hur väl verksamheten kan 
försörja sig själv med sina beroenden, det vill säga hur mycket bränsle har verksamheten i 
sina lager, hur mycket el kan man producera själv, hur mycket personal kan man försörja sig 
med, hur mycket livsmedel har verksamheten i lager med mera. 

Skillnaden mellan behovsanalysen och tillgångsanalysen ger ett beroende som måste täckas 
genom extern försörjning eller andra åtgärder. 

Åtgärder 
Här listas åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för att säkerställa förmåga och 
kontinuitet hos samhällsviktig verksamhet, det vill säga aktiviteter som bidrar till förmågan 
till resiliens, att motstå eller begränsa konsekvenserna av allvarliga störningar, samt 
förmågan att återhämta sig från sådana störningar. Åtgärderna ska handla om att förebygga, 
förbereda, hantera samt följa upp och att lära. 

Parallellt med detta RSA-arbete har vi under 2018 även påbörjat en process med att 
identifiera och inventera privata samhällsviktiga verksamheter inom våra respektive 
geografiska områden, det vill säga kommunerna inom det geografiska området kommunen 
och länsstyrelsen inom det geografiska området länet. 

Inventeringen kommer att ske sektorsvis och utgår från de sju utpekade områdena som av 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) identifierats som särskilt viktiga för 
totalförsvaret. 

Att få en heltäckande bild av samhällsviktiga verksamheter som ej bedrivs av offentliga 
aktörer är ett viktigt arbete och ger en bra grund för att bygga upp totalförsvaret samt en 
ingång för åtgärder som tas fram i RSA-arbetet och som på sikt, i och med genomförda 
åtgärder, kommer att minska samhällets sårbarhet i stort. 

Under 2018 har länsstyrelsen även framarbetat en metodik för kartläggning och analys av 
våldsbejakande extremism. Under 2018 har tre större seminarier anordnats av länsstyrelsen 
som riktat sig mot kommunerna och landstinget. 
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En mall för framtagande av lägesbild och en mall för analysering har tagits fram i metodiken 
och arbetet har involverat centrat mot våldsbejakande extremism (CVE) samt länsstyrelsen i 
Dalarna. Metodiken har ett helhetstänk och ska leda till åtgärder för att minska förekomsten 
av våldsbejakande extremism i länet. Arbetet fortsätter in i 2019 och bedrivs som ett 
pilotprojekt. 

  

1.9 Länsstyrelserna ska redovisa användningen av de medel, om 36 000 000 kronor, som tillförts 
myndigheterna 2018 för att förstärka totalförsvaret, mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska 
utvecklingen i närområdet. 

Återrapportering  
Civilt Försvar 
Resurser 
Arbetet och uppdragen inom området civilt försvar utvecklades under 2018. Länsstyrelsen 
rekryterade ny personal för genomförande och samverkan samt hade möjligheten att erbjuda 
kommunerna flera utbildningsinsatser, tillsammans avgörande för arbetet med civilt försvar 
och dess resultat på både regional och nationell nivå. 

Krigsplacering 
Givet den verksamhet som tillkommer länsstyrelsen vid höjd beredskap gjorde länsstyrelsens 
bedömning att samtlig personal kommer att behövas i krigsorganisationen. Personalen 
informerades tidigt på året om arbetet länsstyrelsen står inför och hur länsstyrelsens roll 
förändras vid höjd beredskap. Beslut om krigsplacering av samtlig personal fattades av 
Landshövdingen. Arbetet med krigsorganisation påbörjades som en fortsättning på den 
revidering av krisorganisationen som gjordes under hösten. 

Skyddad ledningsplats, säkra samband- och kommunikationer 
Länsstyrelsens skyddade ledningsplats genomgick en teknikhöjande översyn och nyttjades 
flitigt i vardag och hantering av händelser för att upprätthålla förmågan att hantera tekniken. 
Den skyddade ledningsplatsen funktionstestades av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) avseende teknikförsörjning, vatten och el i skyddsdrift och klassades som 
skyddsobjekt. System, teknik och organisation, för säkra kommunikationer och signalskydd, 
utvecklades under året genom en utökad signalskyddsorganisation inom länsstyrelsen och 
utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom området. 

Försvarsmaktens förmåga 
Länsstyrelsen besvarade utskickade frågeställningar om Försvarsmaktens behov och 
medverkade vid årets Totalförsvarskonferens arrangerad av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt Försvarshögskolan, FHS för en nationell process för "En 
sammanhängande planering för totalförsvaret". Arbete påbörjades inom det prioriterade 
området livsmedel. 

Regionala staber och lokala förband 
Samverkan mellan Södra militärregionen (MR S) och Länsstyrelsen Blekinge pågick inom 
flera områden både gällande länets krisberedskap och totalförsvarsplanering. Den 
gemensamma planeringen i form av en Högre regional grundsyn togs fram och beslutades. 
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Denna låg till grund för det arbetet som genomfördes såväl inom länsstyrelsen som inom 
länet. 

Länsstyrelsen bjöds under året in till och deltog i flera så kallade fältövningar vid lokala 
förband i länet, flygflottiljen F17 samt Marinbasen. Länsstyrelsens roll som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet blev och upplevdes viktig att förmedla och informera om inom 
Försvarsmakten då detta inte är allmänt känt. Effekten blev en ökad förståelse och ett 
närmare samarbete även i andra frågor. 

Stöd till kommuner och andra aktörer 
Länets krisberedskapsaktörer erbjöds flera kunskapshöjande åtgärder under året. 
Länsstyrelsen bjöd in till och genomförde ett tvådagars Totalförsvarsseminarium under maj 
månad med länets krisaktörer som målgrupp. Ett 50-tal personer från bland annat 
kommuner och kommunala bolag samt landsting deltog. Seminariedagarna ledde till ökad 
kunskap om Totalförsvaret, påverkanskampanjer, en orolig omvärld samt det planlagda 
arbetet som finns upptaget i den Högre regionala grundsynen vilken tagits fram i samarbete 
med MR S, länsstyrelserna och polisregionerna inom MR S. Länsstyrelsen genomförde flera 
utbildningstillfällen och workshops för kommuner och landsting med tydligt budskap om att 
påbörja säkerhetsskyddsarbetet, säkerhetsprövning av funktioner för att ha förmågan att 
hantera hemlig handling. Detta innebar att länsstyrelsen Blekinge tillsammans med 
länsstyrelserna Kalmar och Kronoberg därefter kunde gå vidare och erbjuda kommunerna 
och landstinget en säkerhetsskyddschefsutbildning som samtliga aktörer deltog i. 
Länsstyrelsen Blekinge kunde efter genomförd utbildning etablera ett regionalt nätverk för 
säkerhetskyddscheferna inom vilket arbetet med säkerhetsskydd kommer att fortsätta. För 
att ytterligare öka den regionala kompetensen på olika nivåer har länsstyrelsen erbjudit och 
genomfört anpassade utbildnings- och informationstillfällen hos kommuner, kommunala 
bolag och landstinget i länet. 

Översyn av beredskapslagstiftning 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom området utgjorts av 
regleringsbrevsuppdraget 3:13 punkt 4 vilket redovisas i särskild ordning. Länsstyrelserna 
genomförde en gemensam översyn av beredskapslagstiftningen i vilken länsstyrelsen 
Blekinge hade en aktiv roll.  

 

1.10 Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2018 krigsplacera den personal som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska 
samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
  
Krigsplacering  
Givet den verksamhet som tillkommer länsstyrelsen vid höjd beredskap gjorde länsstyrelsens 
bedömning att samtlig personal kommer att behövas i krigsorganisationen. Personalen 
informerades tidigt på året om arbetet länsstyrelsen står inför och hur länsstyrelsens roll 

58 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

83 
 

förändras vid höjd beredskap. Beslut om krigsplacering av samtlig personal fattades av 
Landshövdingen. Arbetet med krigsorganisation påbörjades som en fortsättning på den 
revidering av krisorganisationen som gjordes under hösten. 

Kulturdepartementet 

Kulturmiljö 

1.11 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna, inom de olika delarna av verksamheten, verkar 
för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska analysera och redovisa 
utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller bl.a. värdering av kulturmiljö i 
olika processer och kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen omhändertas. Länsstyrelserna ska 
särskilt redogöra för hur arbetet med att överbrygga eventuella konflikter mellan naturvårdsintressen 
och kulturmiljöintressen vid hantering av småskalig vattenverksamhet utvecklas. Länsstyrelserna 
ska även redogöra för hur kulturmiljö samt plan-, bygg- och bostadsfrågor hanteras samlat inom 
länsstyrelserna för att stödja kommunernas arbete med att tillvarata kulturmiljövärden vid 
planering och bostadsbyggande.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
De nationella målen för kulturmiljöarbetet 
 
Kulturmiljöfunktionen har i allt arbete verkat för de nationella målen för kulturmiljöarbetet 
vilket innebär 

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas, 

- människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön, 

- ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, samt 

- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen. 

Genom vårt arbete med tillståndsprövning av byggnadsminnen, fornlämningar och kyrkliga 
kulturminnen, vår bidragshantering, vårt tvärsektoriella arbete och genom de projekt vi har 
bedrivit så har vi verkat för att länets kulturmiljöer tas tillvara och att så många som möjligt 
får ta del av dessa. 

Byggnadsminnesärende med fokus på att bevara, använda och utveckla 
Under 2018 har länsstyrelsen arbetat med ett byggnadsminnesärende som på ett tydligt sätt 
fokuserat på samtliga av de tre aspekterna bevarande, användande och utvecklande. 
Länsstyrelsen har gett tillstånd till att det före detta Kronohäktet i Karlskrona får ändras för 
att inrymma ett vandrarhem med restaurang. Krav på brandskydd och 
utrymningsmöjligheter har på ett hållbart sätt mött de bevarandekrav som finns för att 

59 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

84 
 

bibehålla byggnadens karaktär av fängelse. Genom väl avvägda förändringar får byggnaden 
ett nytt användningsområde och många kommer att få möjlighet att uppleva den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön i framtiden. 

Vård- och underhållsplaner för byggnadsminnen 
Länsstyrelsen tog under 2018 fram vård- och underhållsplaner för byggnadsminnena 
Stationshuset i Sölvesborg och Väggaskolan i Karlshamn. Arbetet utfördes av Blekinge 
Museum. Blekinge Museum har även fått uppdraget att ta fram en vård- och underhållsplan 
för Ronneby Brunnspark. Detta arbete, som är väldigt omfattande, kommer att pågå fram till 
2020. Genom vård- och underhållsplanerna har byggnadsminnesägarna fått ökad kunskap 
om sitt byggnadsminne och bättre förutsättningar till bevarande och förvaltning. Arbetet 
med planerna har även lett till att länsstyrelsen får ökad dialog med byggnadsminnesägarna 
vilket ses som mycket positivt. 

Kurs i fönsterrenovering 
Kulturmiljö anordnade i samarbete med Landsbygdsprogrammet en kurs i praktisk 
fönsterrenovering som riktade sig mot länets byggnadsminnesägare. Kursen var ett led i 
länsstyrelsens arbete med rådgivning till byggnadsminnesägarna. Den hölls 23 maj på och av 
Blekinge Museum och innehöll en genomgång av fönstrets olika delar, historik, material, 
skadebild och tillvägagångssätt vid renovering med traditionella material och metoder. Teori 
och praktik blandades under dagen och kursdeltagaren fick själva prova på de olika 
momenten såsom glasskärning, färgborttagning, stiftning, kittning, borttagning av hörnjärn, 
omborrning av skruvhål, måleri med mera. Kursen var en del i länsstyrelsens arbete för 
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön. 

Renovering av Belganets idrottspark 
Länsstyrelsen gav under året ett bidrag till restaureringen av en idrottspark från 1930-talet. 
Det största elementet i detta är en unik stenläktare som uppfördes lokalt i samhället. Detta 
är ett ovanligt bidragsobjekt, men bidrar till att en mångfald av olika kulturmiljöer bevaras. 
Återupprättandet av miljön gör också att både idrotts- och samhällsförening kan nyttja 
parken för andra aktiviteter och utveckla samhället. Idrottsföreningen som står bakom 
bidragsansökan engagerade sig i arbetet och lade ned ca 900 timmar ideell tid och ett 20-tal 
personer var involverade i att genomföra arbetet. 
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Bild 9. Idrottsparken i Belganet som återfått sin gamla glans 

Hamnanläggningen vid Tjurkö stenbrott 
Under sista halvåret av 2018 pågick en restaurering av hamnanläggningen vid Tjurkö 
stenbrott. Stenhuggeriet på Tjurkö ligger i riksintresse för kulturmiljövården och är ett 
populärt besöksmål med höga kulturhistoriska värden med välbevarad bebyggelse med flera 
anläggningar från stenhuggeriepoken som inleddes under 1860-talet. Genom aktuella 
satsning kommer tillgängligheten till platsen öka då den restaurerade hamnen kommer att 
erbjuda förtöjningsmöjligheter för en sjöfarande besöksgrupp. Det innebär också att den 
kulturhistoriska miljön kan brukas och användas av såväl allmänhet som för fastboende. Det 
fortlöpande arbetet har kontinuerligt kommunicerats med kommunen som är ägare och 
förvaltare samt lokalboende med arrenderätt till båtplatser. 

Fornvård 
Arbetet med fornvården har effektiviserats vilket gör att ett 40-tal olika forn- och 
kulturmiljöer nu kan skötas för samma kostnad som tidigare 30-tal. Effektiviseringen är till 
stor del vunnen genom att gå in och ta bort sly tidigt och låta mindre delar ligga kvar och 
förmultna. På så vis är det borta vid den stora besökssäsongen och mycket tid sparas som 
annars hade gått åt att dra bort riset. Inom ruinvården har skötselplaner tagits fram för tre 
ruiner för att få en mer kontinuerlig och löpande vård. Detta ska både spara pengar och ge en 
bättre vård till ruinerna. 

Vattenanknutna kulturmiljöer 
Gällande vattenanknutna kulturmiljöer har Länsstyrelsen i Blekinge ett samarbetsprojekt 
sedan flera år med Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne. Detta arbete fortsatte i år och det 
arbetades med tre större vattendragsrapporter där 45 kulturmiljöer har dokumenterats och 
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värderats kulturhistoriskt. Ett flertal större och mindre samråd, yttranden och fältbesök 
genomfördes också i samband med andra ärenden i vattendragen som har berört 
kulturmiljöer. Samverkan med vattenförvaltningarna genomförs kontinuerligt för att hitta 
bra avvägningar mellan natur- och kulturmiljövärden. Internt på länsstyrelsen fungerar 
arbetet bra, men i skarpa situationer som berör vandringshinder så är lagstiftningen komplex 
och också beroende av ägarens ekonomi och vilja. Det blir istället dessa faktorer som avgör 
ärendets utgång och inte anläggningens kulturhistoriska värde.  

Inventering av kvarnar 
Inom en samverkan med Förorenade områden har kulturmiljö låtit ta fram en inventering 
och kulturhistorisk värdering av kvarnar där det förekommit betning. 50 stycken objekt har 
inventerats på detta sätt. Detta material kan användas vid förändringar i miljöerna, 
exempelvis vid saneringsåtgärder för att tillse att hänsyn tas till kulturhistoriska värden. 

Kyrkor 
Eftersom de kyrkliga miljöerna är en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser 
har Länsstyrelsen Blekinge arbetat med samråd, informationsdag och deltagande i nätverk 
och träffar för att människor ska ha möjlighet att förstå och ta ansvar för det kyrkliga 
kulturarvet. Genom tillståndshandläggning har länsstyrelsen verkat för att kyrkliga 
kulturmiljöer ska tas tillvara, bevaras, användas och utvecklas som en del i en hållbar 
samhällsutveckling. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Länsstyrelsen påbörjade en utredning om utpekande av nytt riksintresse på Listerlandet i 
Sölvesborgs kommun. Utredningen visade att det främst är fiskelägena och några bondbyar 
som är av riksintresse för kulturmiljövården. I samband med utredningen fördes en intern 
dialog med andra sakområden som möjligen kan beröras av att ett nytt riksintresseanspråk 
görs. På dialogmötena deltog både representanter för naturvården och plan, andra 
sakområden som var representerade var djurskydd, fiske, landsbygd och förorenade områden. 
Inga konflikter uppstod dock mellan kulturmiljöintresset och de andra sakområdenas 
intressen. Som en direkt konsekvens av utpekandet av ett nytt riksintresse på Listerlandet 
blir att miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö", "Hav i balans samt en levande kust och 
skärgård" och "Ett rikt odlingslandskap" kommer att gynnas. 

Kulturmiljö i plan-, bygg- och bostadsfrågor 
Länsstyrelsen har ett väl fungerande tvärsektoriellt samarbete. Kulturmiljö har under året 
deltagit i de tvärsektoriella informationssammanträden som plan- och bostadsfunktionen 
kallar till ett par gånger i månaden. Vid dessa tillfällen föredras de planärenden som 
inkommit från länets kommuner och diskussioner förs med berörda sakområden. Även 
representanter från kommunerna är välkomna till sammanträdena för att presentera sina 
pågående planarbeten. Genom detta tvärsektoriella arbete och genom internremisser av 
planärendena bevakades kulturmiljöaspekterna på ett tidigt och tydligt sätt för att 
kommunerna skulle komma vidare i sitt planarbete. 

Kulturmiljöfunktionen har de senaste åren satsat på att revidera och förtydliga länets 
riksintressen för kulturmiljövården. Under 2018 färdigställdes riksintresset för Karlskrona 
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och var på remiss hos Karlskrona kommun och kommer nu skickas till 
Riksantikvarieämbetet för beslut. Även arbetet med att utreda ett nytt riksintresse 
omfattande Listerlandets fiskelägen påbörjades under 2018. De nya 
riksintressebeskrivningarna kommer vara en hjälp till kommunerna i planläggningen inom 
dessa områden. 

 

1.12 Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheterna strategiskt verkar för att uppnå de nationella 
kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt nationella myndigheter. 
Samspelet och dialogen avseende kommunala och regionala kulturmiljöunderlag, handlingsplaner 
och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna och de regionala utvecklingsstrategierna, ska 
särskilt belysas. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Roller och ansvar 
För att tydliggöra de kompetenskrav som länsstyrelsen har på antikvariskt medverkande och 
för att delge vilka krav som finns på den antikvariska rapporten har länsstyrelsen utformat 
riktlinjer för antikvarisk medverkan och antikvarisk rapport. Riktlinjerna skickas från och 
med 1 januari 2018 ut med alla beslut om tillstånd rörande kyrkliga kulturminnen och 
byggnadsminnen och med bidragsbesluten som villkorar antikvarisk medverkan och 
antikvarisk rapport. Dokumentet har blivit en hjälp för sökande att veta vilket ansvar de 
själva har och vad de kan förvänta sig av den antikvarie som de anlitar. 

Kostnadskrävande satsningar 
Under sista halvåret av 2018 pågick en restaurering av hamnanläggningen vid Tjurkö 
stenbrott. Stenhuggeriet på Tjurkö ligger i riksintresse för kulturmiljövården och är ett 
populärt besöksmål med höga kulturhistoriska värden med välbevarad bebyggelse med flera 
anläggningar från stenhuggeriepoken som inleddes under 1860-talet. Tidigare har 
länsstyrelsen bidragit med medel till en promenadstig med informationsskyltar inom 
stenbrottsmiljön samt tillsammans med kommunen tagit fram en vård- och underhållsplan 
för skötseln av byggnader och miljöer. Genom upprustningen av hamnen kommer miljön att 
tillgängliggöras ytterligare då den numera går att nås via havet. Målet är att platsen ska 
utgöra hamn för fritidsseglare samt skärgårdstrafik. Projektets framåtskridande 
kommuniceras regelbundet med lokalt boende. Insatsen är ett led att i förlängningen öka 
användandet av en kulturmiljö som avspeglar ett för Blekinge tidigt industriarv och med de 
sociala förändringar och skiftningar det innebar. 

Arkeologi och fornlämningar 
Handläggningen av arkeologiska ärenden är till största delen händelsestyrd. Länsstyrelsen 
har en återkommande samverkan med länets kommuner genom tillståndsprövning och 
samråd i samband med fornlämningsmiljöer som berörs vid bebyggelseplaner eller 
utvecklingsområden. Detta ger en ingång till att förmedla värden av kulturhistoriska miljöer 
och hur dessa ska bevaras, användas och utvecklas. Efter avslutade kulturhistoriska 
utredningar och/eller arkeologiska fältundersökningar förmedlas resultaten genom 
tillgängliggjorda rapporter som kan läsas på bibliotek eller hemsidor. Bidrag ges till det 
regionala museet som genom föredrag och publikationer förmedlar information om länets 
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historia så att det sprids till en bred allmänhet. Under året har vi samverkat med bland andra 
Blekinge museum, Marinmuseum och Karlshamns museum. 

Fornlämningsförklaring av flygplan på havets botten 
Det nationella målet "mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas" har på 
flera sätt vidgats under 2018. Ett tydligt exempel på bevarande är att Länsstyrelsen Blekinge 
län i september fornlämningsförklarade ett flygplan på havets botten. Det är första gången 
som det gjorts i Sverige. Flygplanet är från början en tysk Arado Ar 196-3, som blev svenskt 
under andra världskriget. Det har en stark koppling till andra världskrigets historia och de 
plan som antingen nödlandade eller tvingades ner, samt till Karlskronas historia, 
Marinflygets verksamhet på Stumholmen och världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 
Flygvapenmuseum i Linköping yttrade sig under 2017 och det har bland annat legat till 
grund för beslutet. Beslutet innebär bland annat en vidgning av fornlämningsbegreppet och 
uppmärksammar relativt okända berättelser i vår historia. Länsstyrelsen har fått mycket 
positiva reaktioner och stor uppmärksamhet i media. 

”Under ytan – berättelser för besöksmålsutveckling i världsarvet” 
Exempel på hur man kan arbeta med fartygslämningar kopplat till användande och 
utveckling, åskådliggörs i projektet ”Under ytan – berättelser för besöksmålsutveckling i 
världsarvet”. I anslutning till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns ett stort antal 
avsiktligt sänkta vrak, som alla är en del av världsarvets värden genom att de till exempel kan 
kopplas till skeppsbyggnadsutveckling, är delar i utfyllnader eller anläggningar i stads- och 
befästningsplanen eller är delar av försvaret.  

Under de senaste åren har ett flertal presentationer och möten genomförts för att förankra 
projektet. Länsstyrelsen har tagit initiativet och drivit förstudien, men vi anser att det i första 
hand är ett turism- och näringslivsprojekt och har därmed lämnat över det till Karlskrona 
kommun. En gemensam projektplan har tagits fram och under sommaren skrevs en 
avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och länsstyrelsen, där Karlskrona kommun och 
Länsstyrelsen i Blekinge har ett gemensamt mål och plan att genomföra projektet. Det 
övergripande syftet är att skapa nya berättelser för världsarvet både för befintliga besöksmål 
och nya, samt skapa nya aktiviteter bland annat en dykpark. Reaktionerna har hittills varit 
mycket positiva till projektet och uppmärksamheten kopplat till det färdiga projektet 
förväntas bli stor. Ett nytt intresse skapas både lokalt och hos turister. Ett annat syfte är 
bland annat att kulturmiljön ska vara en källa till kunskap, bildning och upplevelser. Det kan 
uppnås genom att skapa ett attraktivt besöksmål med en varierad information som kan locka 
olika målgrupper att lära sig mer och ta del av upplevelserna. Projektet kommer att ge ökade 
möjligheter till fritidsaktiviteter (dykning eller vandring) och få till säkrare dykning på en 
befintlig dykplats. Det ska även undersöka om det går att genomföra en anpassad dykning för 
funktionshindrade. Näringsliv och föreningar kommer att engageras och projektet blir en 
plattform som knyter ihop andra projekt. Med koppling till projektet genomfördes också en 
arkeologisk utredning av världsarvets första varv på Vämö. Underlaget kommer att användas 
för att öka kunskapen om och tillgängligheten till området. Utredningen underlättar också 
framtida planering av området för både länsstyrelsen och Karlskrona kommun, vilket bidrar 
till att kulturmiljön kan tas tillvara i samhällsplaneringen i ett tidigt skede. 
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Då intresset för marina lämningar är stort har ett flertal föreläsningar med olika inriktning 
genomförts under året. Dessa är en del av att sprida kunskapen om de nationella målen. 
Exempel på publika föredrag som länsstyrelsens marinarkeolog har genomfört är 
Världsarvets g(l)ömda vrak på Marinmuseum den 18 april och Världsarvet under ytan på 
Marinens dag den 25 augusti 2018. Utöver det har länsstyrelsen bland annat delfinansierat 
ett samarrangemang med inriktning på marinarkeologi i Karlshamn den 4 oktober. 
Arrangörer var Länsstyrelsen Blekinge, Karlshamns kommun och Karlshamns museum. 
Genom att erbjuda och delta i publika arrangemang, möjliggör vi för människor att bli 
delaktiga och få en förståelse för kulturmiljön. Därmed kan de också lättare ta ansvar för 
kulturmiljön. Det är svårt att mäta effekter av evenemangen utöver de hundratals personer 
som tillsammans deltagit i föreläsningarna. Effekten av att länsstyrelsen berättar om sin 
verksamhet och syns i positiva sammanhang är mycket viktig. 

Världsarvet 20 år 
I år firar världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 20 år. För att uppmärksamma detta och för att 
sprida kunskap om vad världsarvet består av och innebär, så har länsstyrelsen aktivt arbetat 
för att sprida information om världsarvet under året. Bland annat har en informationsfilm 
om världsarvet tagits fram. Den finns även textad och i en engelsk översättning6. 
Spridningen av filmen kan bland annat mätas på Facebook (nått 9 604, 1 147 interaktioner 
och 4 514 videovisningar) och Youtube (1 069 nedladdningar). Länsstyrelsens har vid ett 
flertal tillfällen bjudits in för att informera om olika delar av världsarvet band annat till 
Stockholms handelskammare, Svenska Unescorådets årsmöte, på Marinmuseums 
kvällsföreläsning samt Marinens dag 2018. 

Under våren besökte bland annat landshövdingen och länsrådet Örlogshamnen för att se 
exempel på hur länsstyrelsen arbetade med världsarvet. Försvarsmakten och Varvshistoriska 
föreningen presenterade delar av sin verksamhet. Dessa möten skapar en större förståelse för 
olika inriktningar på verksamheter i samma område. 

Marinmuseums tunnel har nyinvigts och länsstyrelsens marinarkeologiskt och 
marinbiologiskt sakkunniga har varit delaktiga i idéer och granskning för 
tunnelutställningens nya texter. Representant från Länsstyrelsen i Blekinge, som arbetar 
med marinarkeologi och världsarvet, invigde tunneln tillsammans med kommunens 
världsarvssamordnare. Detta återspeglar på ett tydligt sätt hur sakkunskapen kan användas 
för att skapa ett inkluderande samhälle och i detta fallet var målgruppen i första hand barn 
och ungdomar. 

Biskopens visitation i östra Blekinge 
Biskopen för Lunds stift med sällskap besökte Blekinge i oktober. I samband med besöket 
ville de få information om världsarvet. Länsstyrelsen och Karlskrona kommun informerade 
om världsarvet och hur vi arbetar med det på Residenset. Mötet leder till ökat samarbete och 
förståelse för kyrkans roll i världsarvet.  

                                                                    

6 Länk till Informationsfilm om Världsarvet. 

https://www.youtube.com/user/LansstyrelseBlekinge/videos?disable_polymer=1
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Världsarvsfestivalen 
I oktober genomfördes en Världsarvsfestival med Karlskrona kommun som huvudansvarig. 
Många aktörer var delaktiga i en stor mängd programpunkter under fem dagar. Länsstyrelsen 
deltog i några av arrangemangen samt anordnade ett mingel på Residenset. Länsstyrelsen 
lämnade också bidrag till tryck av programmet för festivalen. Evenemanget vände sig i första 
hand till lokalbefolkningen för att skapa en större delaktighet och kunskap om vad 
världsarvet är. Det var mycket uppskattat och det finns önskemål om att det ska bli ett 
återkommande evenemang. 

Världsarvsrådet 
Länsstyrelsen är sammankallande i världsarvsrådet. Under året har två styrgruppsmöten, 
samt tre ledningsgruppsmöten hållits. Till mötet i maj bjöds Riksantikvarieämbetet in för att 
presentera sitt regeringsuppdrag som innebär att en nationell världsarvsstrategi ska tas fram. 
Deltagarna hade möjligheter att lämna synpunkter. 

För att deltagarna ska lära känna varandras organisationer bättre äger 
ledningsgruppsmötena rum hos världsarvsrådets olika aktörer. Först ut i juni var 
varvshistoriska föreningen. Då genomfördes två workshopar, en med förslag till 
verksamhetsplanering 2019 och en som innefattar vilka risker och katastrofer som kan hota 
världsarvet. Styrgruppen tog i september beslut om verksamhetsplaneringen för nästa år, 
samt att skjuta på översynen av världsarvets styrdokument tills Riksantikvarieämbetets 
världsarvsstrategi är klar. Genom att tillsammans arbeta fram förslag skapas en större 
gemenskap i världsarvsrådet och målen blir gemensamma. 

Världsarv i Sverige 
Länsstyrelsen har deltagit både vid Världsarv i Sveriges årsmöte i mars, samt vid 
nätverksmötet i Visby i maj. I samband med nätverksmötet i Visby togs en affisch fram för 
varje världsarv. Dessa ställdes ut tillsammans med vandringsutställningen ”Hotade 
världsarv” och visades vid invigningen av mötet. Affischerna visades även under 
världsarvsfestivalen på flera ställen, bland annat i storformat vid Karlskronas Klaipedaplats. 
Att delta i mötena är mycket viktigt för att kunna skapa nätverk och hitta gemensamma 
beröringspunkter som deltagarna sedan kan arbeta vidare med. 

Inspirationsdag i världsarvet 
För två år sedan tog länsstyrelsen initiativ till en Inspirationsdag i världsarvet. Syftet med 
denna var att skapa en stolthet och förståelse för världsarvets värden, samt lyfta blicken för 
nya möjligheter. I september genomfördes inspirationsdagen för andra gången. Denna gång 
med temat Hållbar utveckling. Studiebesök och föredrag inspirerade till nya sätt att arbeta 
och se världsarven i större perspektiv. Underlaget från föredrag och diskussioner ska 
användas i arbetet med översynen av världsarvet styrdokument. Även om de ca 50 deltagarna 
främst var personal från världsarvsrådets organisationer, leder detta till att föra ut 
världsarvet till många fler genom organisationernas interna och externa arbete. Detta leder 
till både tillgänglighet, delaktighet och förståelse för vad hållbar utveckling är och hur detta 
kan användas i världsarvet. 
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Kyrkor 
Eftersom de kyrkliga miljöerna är en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser 
har Länsstyrelsen Blekinge arbetat med samråd, informationsdag och deltagande i nätverk 
och träffar för att människor ska ha möjlighet att förstå och ta ansvar för det kyrkliga 
kulturarvet. Genom tillståndshandläggning och granskning av vård- och underhållsplaner 
har länsstyrelsen verkat för att kyrkliga kulturmiljöer ska tas tillvara, bevaras, användas och 
utvecklas som en del i en hållbar samhällsutveckling. Länsstyrelsen hade en kontinuerlig 
samverkan med länets församlingar, stiftet och samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet 
inom Lunds stift. Länsstyrelsen deltog i Preserve, Use and Develop. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
I samband med att länsstyrelsen påbörjade en utredning om utpekande av nytt riksintresse 
på Listerlandet genomfördes dialogmöten med kommunen och lokalbefolkningen, där 
deltagarna gavs möjlighet att lägga fram sin syn på det nya riksintresseanspråket, ställa 
frågor om hur det kan fungera i praktiken och diskutera aktuella planer inom området. 
Genom att ett nytt riksintresseanspråk görs tas även ett kunskapsunderlag fram, båda är 
verktyg som kommer kunna stödja kommunen i deras kulturmiljöarbete. Samråd i tidigt 
stadium har även hållits med Riksantikvarieämbetet rörande geografisk avgränsning samt 
hur motiveringen och uttrycken bör formuleras på lämpligaste vis. 

Kommunala och regionala kulturmiljöunderlag 
De regionala kulturmiljöunderlag som länsstyrelsen har fokuserat på under de senaste åren 
och även under 2018 är riksintressena. Länsstyrelsen har även fortsatt att informera 
kommunerna om möjligheten till att söka bidrag till att ta fram kommunala 
kulturmiljöprogram. 

Nationell samverkan 
Kulturmiljöfunktionen har under året deltagit med en representant i det nationella nätverket 
Kulturmiljöforum. Kulturmiljöforum har omorganiserats och arbetar numera i strategiska 
grupper där Blekinge är med i strategigruppen för lagstiftning. Den nya strukturen har lett till 
ett mer aktivt arbete med strategiska kulturmiljöfrågor nationellt. 

Inkludering och mänskliga rättigheter 
Under 2017 avslutades det länsstyrelsegemensamma projektet Kalejdoskop genom att 
webbsidan och verktygslådan Göra Sverige introducerades. Verktygslådan är ett samarbete 
mellan länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Stockholms läns museum och syftar till 
att skapa ett verktyg för att arbeta med delaktighet och fler perspektiv på kulturarv. Under 
2018 arrangerade social hållbarhet och den södra länsgruppen - Östergötland, Skåne, 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län - en gemensam workshop och 
utbildningsdag för medarbetarna med utgångspunkt i materialet och goda exempel från 
länen. Syfte var att diskutera frågor kring kulturarvets betydelse för inkludering, social 
sammanhållning och mänskliga rättigheter.  
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Länsstyrelsernas Kulturmiljöforum 2018 
Kulturmiljöforum beslöt vid sitt möte i mars att anta en ny organisation för att kunna 
hantera frågor på ett mer strategiskt sätt och involvera fler. Under året har vi arbetat med att 
förfina och förtydliga organisationen samtidigt som vi arbetat aktivt i den nya formen. Det 
nya arbetssättet innebär att alla representanter i kulturmiljöforum bemannar en 
strategigrupp. Dessutom involveras fler i arbetsgrupper. 

UHIKO/ASK – gemensamt digitaliseringsprojekt för utvecklade handläggarprocesser inom 
kulturmiljöområdet har sjösatts under året och samtliga länsstyrelser arbetar nu i den del 
som rör fornlämningar. Utbildning i den del som rör bidragshantering har skett för några 
länsstyrelser under hösten och systemet kommer att implementeras fullt ut under 2019. 

En satsning på kunskapshöjande insatser för kommuner inom Plan och Byggnadslagen (PBL) 
har påbörjats under året, PBL- kompetens. Projektet sker i samverkan mellan Boverket, 
Riksantikvarieämbetet och SKL. Länsstyrelserna bidrar med kompetens och resurser och 
projektet ska nå ut till kommunerna under 2019. 

Kulturmiljöforum har ensat sina svar kring bland annat kyrkoantikvarisk ersättning och 
remisser. 

På uppdrag av länsrådsgrupp 1 har en strategisk inriktning tagits fram för de närmaste tre 
åren. Handlingsplaner för 2019-21 har påbörjats för såväl de fyra strategiska grupperna som 
kulturmiljöforum som helhet. 

Avstämningar med Riksantikvarieämbetet har gjorts särskilt kring världsarven och 
vattenfrågor. Dessutom har samråd har skett kring överinseenderapporter, exempelvis 
landsbygdsprogrammet. I samverkansarbetet sker även en kontinuerlig avstämning kring 
andra områden som skog, digitalisering och allmänna frågor som rör kulturarvet. 

Kulturmiljöforum (KMF) har avsatt resurser för att arbeta med kontrollstationen för den 
kyrkoantikvariska ersättningen under året och deltagit i paneldebatt vid Svenska kyrkans 
vårmöte i Visby. Dessutom har avstämningar med kulturdepartementet skett under året. 
Kulturmiljöforum har även deltagit i möte med Vattendirektörsnätverket och avstämning 
med förvaltningsobjekt samhällsplanering kring kommande behov av digitalisering, e-
tjänster och utvecklade handläggarstöd. KMF har lyft behovet av förhållningssätt till civil 
beredskap och konsekvenser för kulturmiljöer i samband med sommarens torka och 
skogsbränder. KMF har därutöver levererat förslag till nationella handläggningstider för 
ärendegrupp 43. 

Ett gemensamt budgetunderlag har tagits fram med äskande om ytterligare resurser till 
länsstyrelsernas kulturmiljöarbete. 

Kulturmiljöforum har under året haft tre fysiska möten och två Skypemöten med särskilda 
teman.  
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Mänskliga rättigheter 

1.14 Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-
diskriminering belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § 5 
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. 
Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra berörda myndigheter och de åtgärder som har 
vidtagits för att stödja kommunernas arbete med ovanstående frågor. De åtgärder som har vidtagits 
för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt 
av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska också redovisa hur åtgärderna bidragit till 
genomförandet av Agenda 2030. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Det finns ett riksdagsbundet mål om att säkerställa full respekt för Sveriges internationella 
åtaganden för mänskliga rättigheter. Regeringen har en strategi för arbetet med de mänskliga 
rättigheterna som syftar till en sammanhållen struktur för ett stärkt rättsligt och 
institutionellt skydd, ett samordnat och systematiskt arbete i offentlig verksamhet samt stöd 
för näringslivet och idéburen sektor. 

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering i den egna verksamheten 
I mitten av augusti 2018 anställde Länsstyrelsen Blekinge en handläggare för mänskliga 
rättigheter. Det har bidragit till förutsättningar att utveckla arbetet med mänskliga 
rättigheter i länsstyrelsens egna verksamhet såväl som hos externa aktörer i länet. 

Handläggaren har genomfört en övergripande kartläggning av arbetet med mänskliga 
rättigheter internt och externt. I denna kartläggning ingår uppföljning och analys av de 
aktiviteter som hittills genomförts på länsstyrelsen för att förstärka arbetet med mänskliga 
rättigheter och de svenska konventionsåtaganden. Resultatet visar på att länsstyrelsen ligger 
efter i sina åtaganden och det finns behov av att systematisera arbetet framförallt i den egna 
verksamheten samt att öka kunskapen bland medarbetare på länsstyrelsen om 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Ett internt arbete med Agenda 2030 inleddes under hösten 2018 av projektledare på 
länsstyrelsen. Mänskliga rättigheter tillsammans med jämställdhet ska vara utgångspunkter 
i arbetet. Läs gärna mer om detta under redovisningen av Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion och §5. 

Samarbete med berörda myndigheter och stöd till länets kommuner 
I slutet av november genomfördes en regional konferens om praktiskt barnrättsarbete i 
samverkan med specialistmyndigheten Barnombudsmannen. Länets kommuner, landsting 
och region bjöds in att delta i syfte att förberedas på kommande lagstiftning av FN:s 
konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen som 
huvudarrangör bidrog med grundläggande kunskap om barnkonventionen samt exempel på 
hur barnrättsarbete kan fungera i praktiken. Regionala diskussionspass som leddes av 
länsstyrelsens handläggare för mänskliga rättigheter bidrog till att erfarenhet kunde bytas 
mellan olika organisationer och nya kontakter knytas. Länets fem kommuner var alla på plats 
tillsammans med representanter från Landstinget Blekinge, Migrationsverket samt idéburen 
sektor. Konferensen bedöms som lyckad då närvaron var relativt hög trots att 
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samverkanstrukturer för barnrättsarbete i länet inte funnits att nå ut till som målgrupp. 
Deltagarna önskade också ett forum för barnrättsfrågor inom länet vilket innebär 
förutsättningar för Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med andra aktörer i länet att fortsatt 
driva arbetet framåt. 

Länets kommuner och landsting har genom länsstyrelsen erbjudits delta på en konferens om 
”mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet” i syfte att öka kunskapen om ”MR-arbete”. 
Dessvärre deltog inte någon annan från Blekinge än länsstyrelsen själva. 

Handläggaren för mänskliga rättigheter har kunnat stödja Karlskrona kommun i planeringen 
av deras mångfaldsdag utifrån temat ålderism och kopplingen till icke-diskriminering som är 
en av de mänskliga rättigheternas grundprinciper. Det genomfördes under hösten 2018 
träffar med tjänstepersoner från Olofströms kommun, Karlskrona kommun samt Karlshamns 
kommun för att medvetandegöra om länsstyrelsens uppdrag att utveckla länets arbete med 
de mänskliga rättigheterna samt för diskussion om olika former av stöd och nuläget inom 
respektive kommun. 

Samordning och utveckling av länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter 
Handläggaren för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Blekinge var under hösten aktiv i 
länsstyrelsernas nationella nätverk för uppdraget med mänskliga rättigheter. Handläggaren 
deltog på nätverksträff, skype-möte, MR-dagarna med temat rätten till ett liv fritt från våld 
där länsstyrelserna hade en egen monter. Länsstyrelsen Blekinges handläggare har också 
initierat samverkan mellan sydlänen inom MR-uppdraget och planerat för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyten länsstyrelserna emellan. 

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2018 haft ett särskilt uppdrag om att ta fram 
lägesbilder av utsatta EU/ EES-medborgare som vistas i landet utan uppehållsrätt. Uppdraget 
ingår inte i årsredovisningen men det finns en tydlig koppling till uppdraget om mänskliga 
rättigheter varpå enheten för social hållbar utveckling som arbetar med uppdraget på 
Länsstyrelsen Blekinge önskar lyfta det arbete som genomförts. 

Representanter från områdena integration, våldsuppdraget/hedersrelaterat hot och våld, 
mänskliga rättigheter och brottsförebyggande, har arbetat med att ta fram två regionala 
lägesbilder kring utsatta EU/EES-medborgare. Resultatet blev att det finns inga 
samverkansstrukturer i länet för gruppen samt att det är idéburen sektor som har den största 
insynen i gruppens situation. Länsstyrelsen i Blekinge har tillsammans med Länsstyrelserna 
i Kronoberg och Kalmar erbjudit kompetensutveckling för att höja kunskapen hos aktörer 
som kommer i kontakt med målgruppen. 

Nationella minoriteteter 
På grund av att det inte varit några ärenden har länsstyrelsen under året varit tvunget att 
nedprioritera uppdraget med nationella minoriteter. Inget arbete har således utförts inom 
det området. Fokus blev i stället på andra frågor för handläggarna.  
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Miljö- och energidepartementet 

Det regionala klimatanpassningsarbetet 

1.15 Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har genomförts med anledning av uppgiften att 
samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de regionala 
handlingsplanerna för klimatanpassning ska redovisningen omfatta vilka insatser som görs på 
länsstyrelserna och hos kommunerna i länet, vilken effekt länsstyrelserna bedömer detta får för 
länets anpassning till ett förändrat klimat och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Arbetet 
finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 Klimatanpassning under utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Den regionala handlingsplanen - en viktig grund för klimatanpassningsarbetet 
Grunden för klimatanpassningsarbetet i Blekinge är den regionala handlingsplanen, och 
både länsstyrelsen och kommunerna arbetar utifrån planens åtgärdsprogram. Sedan 
handlingsplanen antogs 2014 har klimatanpassningsarbetet i länet varit progressivt, så också 
under 2018. 

Status för det lokala anpassningsarbetet 
Blekinges kommuner är högt placerade i samtliga rankningar som kartlagt 
klimatanpassningsarbetet hos landets kommuner. Kartläggningen utförs av IVL Svenska 
Miljöinstitutet tillsammans med Svensk försäkring och har genomförts för 2015, 2016 och 
2017. Nästa omgång presenteras under 2019. Samtliga kommuner i Blekinge har ett 
strukturerat klimatanpassningsarbete. Redan 2015 beslutade en kommun om en tidsplan för 
sitt klimatanpassningsarbete och sedan dess har ytterligare tre av länets fem kommuner 
tagit fram lokala klimatanpassningsplaner med den regionala handlingsplanen som 
utgångspunkt. Arbetet med en av dessa slutfördes under 2018 och väntas därmed fastställas i 
början på 2019 efter remisstidens slut. Den femte kommunen i länet har skrivit under EU:s 
Borgmästaravtal, för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete, och har i och med det 
bland annat utfört en lokal risk- och sårbarhetsanalys utifrån ett klimatperspektiv. 

Blekinges dricksvattenförsörjning i ett framtida klimat 
Under 2018 drabbades både jordbruket och dricksvattenförsörjningen i Blekinge av låga 
nederbördsnivåer. Länets naturförutsättningar gör att tillgången på sötvatten är begränsad, 
och för att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering där 
länsstyrelsen har en samordnande roll. Länsstyrelsen har tagit fram en regional 
vattenförsörjningsplan för Blekinge län och under 2018 fortsatte det arbetet. På uppdrag av 
länsstyrelsen utredde Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) hur de 
större grundvattenmagasinen kan påverkas av framtida klimat. En av länets kommuner 
antog under 2018 även en lokal vattenförsörjningsplan och under 2019 planerar länsstyrelsen 
att ge stöd till framtagandet av fler lokala vattenförsörjningsplaner. 

Utåtriktad informationskampanj 
Länsstyrelsen har sedan 2017 ingått i ett samarbete där flera offentliga och privata aktörer i 
Skåne och Blekinge tillsammans har drivit en informationskampanj om klimatanpassning 
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under namnet klimattips.se7. Genom kampanjen belyses inte bara problemen med de 
väderhändelser som klimatförändringarna för med sig, utan syftet är också att informera 
allmänheten om sitt egenansvar och ge konkreta råd och tips om vad man själv kan göra för 
att skydda sig. Projektet startades 2017 och under hösten lanserades en kampanj med fokus 
på vad fastighetsägare och privatperson kan göra för att undvika skador på egendom från 
översvämningar till följd av en höjd havsnivå och skyfall. Under sommaren 2018 skiftades 
fokus till värmeböljor och vad man kan göra för att undvika risken för sin egen eller 
anhörigas hälsa. Klimattips är en utåtriktad kampanj där man arbetat mycket med sociala 
medier för att nå ut till allmänheten och den har även fått medialt genomslag i både radio 
och tidningar8 . 

Kunskapsuppbyggande och samverkan internt 
Länsstyrelsen har en etablerad intern styrgrupp för informationsutbyte och samordning av 
det regionala arbetet inom miljömål, klimat- och energiomställning och klimatanpassning. 
Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av Blekinges länsråd, avdelningschefer 
från länsstyrelsens olika verksamhetsområden samt de handläggare som samordnar arbetet 
inom miljömål, klimat- och energiomställning samt klimatanpassning. 

Länsstyrelsen gav under året löpande stöd till kommunerna och andra aktörer gällande 
klimatanpassning inom fysisk planering. Klimatanpassning bevakas löpande i länsstyrelsens 
ärendehantering. Genom att klimatanpassningsfrågor lyfts i länsstyrelsens yttranden ökar 
kunskapsnivån både inom de interna verksamhetsområdena och hos de externa aktörer som 
är involverade. Länsstyrelsens handläggare för klimatanpassning deltar regelbundet i 
länsstyrelsens tvärsektoriella informationsmöten som anordnas varannan vecka. Vid mötena 
diskuteras aktuella planeringsärenden – den externa aktören bjuds in och representanter 
från berörda verksamhetsområden inom länsstyrelsen medverkar tillsammans med 
myndigheter med regional verksamhet (exempelvis Trafikverket och Försvarsmakten). 

Fortsatt arbete 
Sedan den regionala handlingsplanen för klimatanpassning antogs 2014 har länsstyrelsen 
genomfört eller påbörjat långt över hälften av de 19 åtgärder där länsstyrelsen är huvudaktör. 
Länets kommuner arbetar även dem mycket med klimatanpassning. För att fortsatt driva på 
klimatanpassningsarbetet i länet finns ett behov att uppdatera den regionala 
handlingsplanen för klimatanpassning. Under 2019 kommer arbetet i första hand att riktas 
in på behovet att klimatanpassa den egna verksamheten i och med implementeringen av den 
nya förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. När det är 
genomfört planerar länsstyrelsen att utvärdera den regionala klimatanpassningsplanen och 
ta fram ett nytt åtgärdsprogram. 

Medverkan i nationella möten/workshops: 
18-19 april Nationellt nätverk klimatanpassning (länsstyrelsernas nätverk), årligt möte, 
Sollefteå 

                                                                    

7 Länk till Informationsfilm om Klimattips.se 
8 Länk till Nyhet om kampanjen för torka på Länsstyrelsen Blekinges hemsida 

http://www.klimatsamverkanskane.se/klimattips-vid-varmebolja
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-06-29-klimattips-nar-temperaturerna-stiger.html
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15 maj, Sydlänens nätverk för klimatanpassning (länsstyrelserna i södra Sverige), Jönköping 

6 september Klimatanpassning Sverige (Konferens anordnad av Aktuell hållbarhet), 
Stockholm 

23 oktober, Nationellt nätverk klimatanpassning (länsstyrelsernas nätverk), årligt möte, 
Norrköping 

23-25 oktober Nordic Conference on Climate Change Adaptation (Konferens anordnad av 
SMHI, Norrköpings kommun och Linköpings universitet), Norrköping 

19-20 november, Nationellt nätverk klimatanpassning (länsstyrelsernas nätverk), årligt möte, 
Stockholm 

  

Efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande 

1.16 Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att identifiera förorenade områden som är lämpliga att 
sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur länsstyrelserna informerat 
kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag samt en uppskattning av när områden 
är aktuella för bidrag. Arbetet finansieras delvis från anslaget 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Under året har avdelningen delvis saknat resurser för att på ett riktigt bra sätt informera 
länets kommuner. Knappt 30 % av medarbetarna slutade under året och har delvis ersatts 
under hösten. Vi har genomfört några informationsinsatser via epost.  

 

Naturvård 

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

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse Områdesskydd  
Länsstyrelsen beslutade under året om ett nytt och fyra utvidgade naturreservat. Skydd av 
skog och marina områden prioriterades. Det nya naturreservatet var Skarup i Ronneby 
kommun. De utvidgade reservaten var Halen i Olofströms kommun, Gummagölsmåla i 
Ronneby kommun samt Alnaryd och Utklippan i Karlskrona kommun. 

De fem reservatsbesluten innebar att sammanlagt 542,3 ha skog och 3 451 ha marint område 
fick formellt skydd. Alla berör Natura 2000-områden. I Alnaryd skyddades dessutom omkring 
2,8 km av Nättrabyån samt 3,5 ha våtmark. 
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Bild 10. Del av Nättrabyån i naturreservatet Alnaryd. Foto: L-G Olsén 
 

Två beslut togs om ändring av föreskrifter för naturreservat. Två skötselplaner (Johannishus 
åsar och Sonekulla) reviderades och fastställdes under året, och en tredje (Valje) skickades på 
remiss i december. Alla tre ingår i Life-projektet Bridging the gap (BTG). Även för de fyra 
utvidgade reservaten uppdaterades skötselplanerna. 

I arbetet med att ta fram underlag till nya naturreservat tecknade länsstyrelsen avtal om 
intrångsersättning med 12 markägare för sammanlagt 13,4 mnkr. Dessutom köpte staten 
mark på Västra Näsnabben (beslutat naturreservat 2017) och Utlängan (planerat 
naturreservat) för 2,3 mnkr. 

Landshövdingen invigde naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun den 10 maj med flera 
hundra deltagare. Invigningen fick god uppmärksamhet i massmedia. Bland annat 
medverkade gästföreläsare, representanter för de olika föreningarna på Hanö samt 
Sölvesborgs kommun. 

Länsstyrelsen hade under 2018 särskilda medel för inventering av skogliga naturvärden längs 
delar av den nationellt prioriterade Mörrumsån. Inventeringen utfördes av Skogsstyrelsen, 
på uppdrag av länsstyrelsen, och kommer att utgöra ett värdefullt underlag i planeringen av 
nya naturreservat längs ån. Inom ramen för samma uppdrag inventerades också Natura 
2000-området Sjöarp i Ronneby kommun och det gamla förslaget till skötselplan för ett 
framtida naturreservat uppdaterades. Uppdragen kommer att slutredovisas till länsstyrelsen 
under första delen av 2019. 

Projektet "Förstärkt marint skydd i Blekinge - del 2" bidrar till det framtida arbetet med 
planering av marint områdesskydd. Under 2018 var fokus på att genomföra marin 
basinventering för ett antal områden som inte inventerats tidigare. Fyra nätprovfisken 
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upphandlades av länsstyrelsen i områden vid Tromtö-Listerby, Biskopsmåla-Bräkne Hoby, 
Utlängan-Mellanskär samt Hanö-Listerhuvud för att kartlägga fiskpopulationen. Under 
augusti genomförde länsstyrelsen inventeringar (ännu opublicerade) med avseende på 
fiskrekrytering i Brunnsvik (Karlshamn) och Södra Maren (Karlskrona) samt Runstensfjärden 
(Karlskrona). Andra marina inventeringar som utfördes under året (på uppdrag av 
länsstyrelsen) var naturvärdesinventeringar av Järkö-Ornö området samt Kållefjärden-
Flakskär. Den nationella prioriteringen av marint områdesskydd under 2018 ökar 
möjligheten att fortsatt arbeta regionalt med nätverket av marint skydd. 

Inga marina biotopskyddsområden bildades under året. Däremot tecknade länsstyrelsen ett 
naturvårdsavtal med markägaren om ett mindre skogs- och hagmarksområde i Ronneby 
kommun, kopplat till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 

Skyddsarbete med Sveriges Natura 2000-områden 
60 % av länets Natura 2000-områden har formellt skydd, såsom naturreservat, 
biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. 20 % har annat relevant skydd, såsom 
strandskydd eller miljöersättning från Jordbruksverket. Länsstyrelsen bedömer att 25 % av 
länets Natura 2000-områden behöver ytterligare skydd eller översyn av befintligt skydd. 
Målsättningen är att senast 2020 ha relevant skydd på samtliga områden. Arbete med att 
bilda reservat eller revidera skötselplaner pågår för flera områden. Länsstyrelsen deltar även i 
nationell referensgrupp för skog, inför redovisning till EU enligt artikel 17 i Art- och 
habitatdirektivet. 

Sammantaget bidrog arbetet med skydd av värdefulla naturområden till uppfyllandet av 
miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans, levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv. Det 
bidrog även till att uppfylla flera av de nationella friluftsmålen samt till att stärka den gröna 
infrastrukturen i länet. Från friluftssynpunkt var ombildningen och utökningen av 
naturreservatet Halen särskilt viktig, då det är ett tätortsnära naturreservat med synnerligen 
höga friluftsvärden. De fem naturreservatsbesluten innebar även en minskning av 
länsstyrelsens ärendebalans vad avser skydd av värdefulla naturområden. 
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Bild 11.  Invigning av Hanö naturreservat den 10 juni 2018. Foto: Markus Forslund. 

Naturvårdsförvaltning 
Naturvårdsförvaltningen i Blekinge ansvarar för skötsel av 110 naturreservat, 186 Natura 
2000-områden (varav ett hundratal även är naturreservat eller biotopskyddsområde), 17 
biotopskydd, 78 naturminnen, tre naturvårdsavtal samt 59 fågelskyddsområden. 
Länsstyrelsen förvaltar även de av Naturvårdsverket ägda fastigheterna i länet. 

Arbetet med naturvårdsförvaltning präglas av planering, samråd, upphandling och 
besiktning av skötselåtgärder och vid behov underhåll av anläggningar och anordningar för 
friluftslivet. De flesta åtgärder utförs av entreprenörer som handlas upp. Uppskattningsvis 
handlar det om i storleksordningen 15 årsarbetskrafter. 

Ängar och betesmarker 
Dialog och samråd med markägare och djurhållare är en viktig arbetsuppgift. Blekinge är ett 
kulturpräglat län där slåtterängar och artrika betesmarker kräver årligen återkommande 
skötsel. Under året utfördes slåtter på 26 ha och på cirka 1000 ha finns det avtal om skötsel 
av betesmark. Tre slåtterdagar anordnades i samarbete med lokala föreningar. 

Länsstyrelsen fick under året extra bidrag från Naturvårdsverket för skötsel av skärgården. 
Dessa pengar användes till att fortsätta det arbete som lagts ner under många år med 
restaureringar av öar i Blekinges skärgård och underhållsröjningar av dem. 

Ytterligare fem restaureringar genomfördes under året inom betesmarker. Totalt fyra 
kilometer nytt stängsel och åtta kilometer förbättrade stängsel sattes upp. Länsstyrelsen 
söker Jordbruksverkets miljöstöd i många reservat och köper sedan betestjänster och 
underhållsröjningar av djurhållare och entreprenörer. Detta upplägg innebär en större 
möjlighet att hitta intresserade djurhållare. Genom att erbjuda hjälp med transport av 
betesdjur med länsstyrelsens pråm kan flera av våra skärgårdsreservat fortsätta att hävdas. 

Friluftsliv 
I länets naturreservat finns anläggningar för det rörliga friluftslivet i form av 
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parkeringsplatser med informationstavlor, vandringsleder, grillplatser, torrdass, bryggor, 
fågeltorn med mera. Anläggningarna behöver årlig tillsyn och underhåll. Flera vandringsleder 
och anläggningar är anpassade för besökare med begränsad rörelseförmåga. Länsstyrelsen 
fortsatte arbetet under året med att förbättra tillgängligheten i skyddade områden. I Halens 
naturreservat lämnades bidrag till kommunen för att anlägga en helt ny 
tillgänglighetsanpassad led och i Almö naturreservat påbörjades arbetet med att restaurera 
den befintliga tillgänglighetsleden. I ett naturreservat anlades under året nya parkeringar. 
Under året gjordes också en extra satsning på att renovera och göra nya grillplatser inom 
kustnära naturreservat. Totalt renoverades sex stycken grillplatser och två nya anlades. 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Satsningen har varit framgångsrik och 
bidragit till lokala initiativ och lokal drivkraft med satsningar inom naturvård, friluftsliv, 
folkhälsa och tätortsnära natur. Under året beslutade länsstyrelsen om sex nya 
naturvårdsprojekt samt en tilläggsansökan till ett pågående projekt. 

Årets beslut kommer att leda till ökad tillgänglighet och information om tätortsnära natur, 
vilket ger ökad kunskap om och engagemang för biologisk mångfald. Med enkla och tydliga 
kartor får fler möjlighet att upptäcka och lätt hitta ut till Blekinges tätortsnära natur- och 
rekreationsområden. Att upptäcka nya områden i sin närmiljö ger ökad folkhälsa. Med 
säkrare vägpassager för utter får Blekinge en starkare utterstam. Genom att förbättra miljön 
längs Blekinges unika skärgård och kust och samtidigt höja kunskapsnivån gällande skräp 
och människans påverkan på Östersjön gynnas länets hållbara utveckling. 

Projekten bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, bland annat Giftfri miljö, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar och Ett 
rikt växt och djurliv, men även God bebyggd miljö berörs. 

Gränsmarkering 
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med gränsmarkering av skyddade områden. Under året 
upphandlade länsstyrelsen gränsmarkering av Ire naturreservat. I flera andra områden 
gjordes kontroller av gränserna och arbetet med gränsmarkering av dessa upphandlas under 
2019. 

Skötsel av träd 
Under 2018 hamlades träd i tre områden; Steneryd, Ire, Järnavik och Mörrumsån. Hamlingen 
omfattade totalt 173 träd. Fem farliga träd åtgärdades och en skogsrestaurering genomfördes. 
I Albertas myrs naturreservat gjordes en restaurering och en barrskog på kanten av myren 
togs bort. På Öppenskärsmosse togs alla björkar bort. Dessa två projekt genomfördes av 
entreprenörer med våtmarkspengar. 

Fastighetsförvaltning 
På uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar länsstyrelsen deras fastigheter i Blekinge. De flesta 
är redan skyddade områden eller ingår i planerade reservatsbildningar. En del av 
fastigheterna används som bytesmark vid förhandlingar om markåtkomst. I uppdraget ingår 
bland annat att planera drift och underhåll av byggnader och anläggningar. 
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Under året tog Naturvårdsverket över ägandet av fyrfastigheten på Hanö. Det innebär att 
länsstyrelsen numera har ansvar för flera byggnader i anslutning till fyren. 

Ladugården i Ire vid Håkansgården renoverades under året. Byggnaden rätades upp och 
stabiliserades. Flera trädetaljer, så som stolpar och skiftesverk, byttes ut och lagades. Ett nytt 
tak av pannplåt ersatte det gamla spåntaket. 

 

Bild 12.  Ire ladugård så som den ser ut 2018 

Även i Åmma renoverades tre äldre byggnader (en smedja och två ängslador). Arbetena 
gjordes av entreprenörer på uppdrag av länsstyrelsen. 

I förvaltningen ingår också att teckna nyttjanderättsavtal, arrende och hyra. Under året 
omförhandlade eller nytecknade länsstyrelsen ett mindre antal jakt- och nyttjanderättsavtal. 

Övrig skötsel 
Länsstyrelsen odlade åkermarken i Ire. I Pieboda friställdes tre kulturmiljöer, torp- och 
gårdsruiner i samband med att arbete med vandringsleder i området påbörjats. 

Naturnära jobb 
Länsstyrelsen samarbetade med Skogsstyrelsen om arbetsmarknadsprojektet Naturnära 
jobb. Skogsstyrelsen har arbetsgivaransvaret medan länsstyrelsen har ansvarat för att ta fram 
lämpliga arbetsuppgifter. Totalt var 36 personer, nyanlända samt långtidsarbetslösa, 
anställda under året. Arbetsuppgifterna var varierande, allt från strandstädning och 
risdragning till röjning och ängsskötsel. 
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Sammanfattning och resultat 
Förvaltning och skötsel av naturreservat och Natura 2000-områden bidrar till uppfyllelsen 
av miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och 
djurliv. Många av skötselåtgärderna leder till att vi på sikt kan uppnå bevarandemålen. 

Genom förbättrade vandringsleder, nya informationsskyltar, bättre gränser och underhåll av 
övriga anordningar (parkeringar, grillplatser med mera) skapar vi förutsättningar för ett ökat 
intresse och större möjligheter för allmänhet och turister att besöka länets naturreservat. 

Nya informationsskyltar utgör en viktig del i arbetet med att göra reservaten attraktivare för 
besökare. Att åtgärda farliga träd längs anvisade leder, vägar och parkeringar är viktigt för att 
öka säkerheten i reservaten. 

Genom en kontinuerlig skötsel av länets betesmarker och slåtterängar genom betesdrift, 
ängsbruk och underhållsröjningar kan en artrik flora och fauna bevaras och utvecklas. Att 
hålla liv i en historisk markanvändning bidrar även till en positiv besöksupplevelse. 
Återhamling av träd förlänger trädens livslängd, vilket är till nytta för många växter och djur. 

Omfattningen av förvaltning och skötsel styrs av medelstilldelning från Naturvårdsverket. 
Begränsade resurser gör att länsstyrelsen inte har möjlighet att hålla alla anläggningar för 
friluftslivet i det skick som besökare av ett reservat förväntar sig. Begränsade resurser gör 
också att många naturreservat och Natura 2000-områden inte får den skötsel som krävs för 
att de uppsatta biologiska kvalitetsmålen ska kunna nås. Länsstyrelsen tvingas till hårda 
prioriteringar mellan olika åtgärder och områden. 

LIFE Bridging the Gap 
Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun har ett 
gemensamt projekt med medel ur EU:s Life-fond. Projektet startade i oktober 2016 och 
beräknas pågå till 2022 med Länsstyrelsen Östergötland som projektledare. 

Projektets syfte är att bidra till långsiktigt gynnsam bevarandestatus för ekmarker i Natura 
2000-områden samt skapa bättre förutsättningar för Natura 2000-arterna läderbagge, större 
ekbock, hålträdsklokrypare och ekoxe. Dessutom kommer hundratals andra rödlistade arter 
knutna till gamla ekar att gynnas. I Blekinge kommer åtta Natura 2000-områden att ingå i 
projektet. 

Röjningar och restaureringar genomfördes i flera områden under 2018; Gö, Knösö, Tromtö 
och Sonekulla, vilket motsvarar närmare 100 hektar. Under vårvintern avslutades 
veteraniseringen och samtliga 116 mulmholkar monterades och färdigställdes i alla åtta 
områdena. Arbetena utfördes av entreprenörer på uppdrag av länsstyrelsen. En första 
utsättning av större ekbock genomfördes på Tromtö. Fler utsättningar av arten kommer att 
ske följande år. Samtliga områden betades under året. Sex guidningar genomfördes av 
länsstyrelsen under året. Projektet uppmärksammades i media vid flera tillfällen, bland 
annat i samband med utsättning av större ekbock och mulmholkar. 

Åtgärderna innebär att bevarandestatusen för flera hundra skyddsvärda ekar förbättrats. 
Även förutsättningarna för projektets målarter att långsiktigt överleva i landskapet har ökat. 
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Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 

Övergripande 
Länsstyrelsen uppdaterade åtgärdstabellerna för två åtgärdsprogram som vi haft det 
nationella ansvaret för; skalbaggar i eklågor samt gullrisbock. Ett annat ansvar länsstyrelsen 
har är för framtagandet av åtgärdsprogram för temporära vatten, som skickats till Havs- och 
vattenmyndigheten för fastställelse. Länsstyrelsen anordnade den nationella träffen för 
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) i Blekinge. Samverkan sker både inom länsstyrelsen 
och med kommuner, Skogsstyrelsen och Trafikverket, för att maximera nyttan av arbetet med 
hotade arter. Genom att även andra aktörer stimuleras att genomföra åtgärder för de hotade 
arterna uppnås en större naturvårdsnytta. 

Skyddsvärda träd 
Blekinge trädråd, som länsstyrelsen initierat, möttes en gång under våren samt en gång 
under hösten 2018. Syftet med trädrådet är att öka kunskapen om skyddsvärda träd och deras 
skötsel. I trädrådet ingår, förutom länsstyrelsen, ansvariga för trädskötsel i länets samtliga 
kommuner (parkförvaltning och kommunekologer), representanter från Skogsstyrelsen samt 
arborister. Fokus på årets träffar var Skogens sociala värden och hyggesfritt skogsbruk samt 
Friluftsliv och turism i skyddade områden. 

Samråd med kommuner och privatpersoner angående ”farliga” träd, samt om åtgärder för att 
gynna skyddsvärda träd skedde vid ett flertal tillfällen. Samverkan med Tillsyn och prövning 
sker genom att information om skyddsvärda träd lämnas till markägare som vill ta ner grova 
träd. Länsstyrelsen försöker få markägarna att spara träden om det är möjligt, alternativt att 
en högstubbe och faunadepå skapas istället för att trädet tas ner helt. I samtliga kommuner 
finns flera faunadepåer som fylls på regelbundet. I ärenden om nedtagning av grova träd där 
länsstyrelsen är inblandad läggs träden regelmässigt i faunadepå i närheten eller flyttas till 
en av kommunernas faunadepåer. 

En utbildning om trädens biologiska värden och lagstiftning för entreprenörer och arborister 
och en utbildning riktad till kyrkogårdsförvaltare hölls av länsstyrelsen, som även lämnade 
underlag om träd i behov av friställning till några av kommunerna som sedan genomförde 
detta. 

Resultat: Samråden angående ”farliga” träd resulterade i att parkförvaltningen i 
kommunerna har ändrat sitt sätt att arbeta genom ökad naturvårdshänsyn. Rådgivning till 
kommuner och privatpersoner angående åtgärder och åtgärdsbehov ledde till att grova ekar 
friställdes i flera områden. Två möten hölls med trädrådet med deltagare från samtliga fem 
kommuner, Skogsstyrelsen samt länsstyrelsen (sammankallande). Dialogen som följer ett 
sådant möte leder till att färre träd med höga naturvärden tas ner, en ökad andel död ved 
sparas i faunadepåer och högstubbar skapas istället för att träden avverkas. 

Kompetensen vid ärendehandläggning av samrådsärenden och planärenden förstärktes i och 
med samarbetet mellan ÅGP-gruppen på Avdelningen för kunskapsuppbyggnad och 
Avdelningen för tillsyn och prövning samt Avdelningen för Samhällsutveckling. I flera fall 
har träd sparats helt eller beskurits eller så har en högstubbe lämnats som alternativ till att 
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träden tagits ner. I planärenden tas en större hänsyn till skyddsvärda träd, trädens värde 
framhävs i större utsträckning, och kommunerna har själva börjat ta större hänsyn till träden 
i ett tidigare skede i planprocessen. 

Friställning av grova ekar och framtida jätteträd är en åtgärd som förlänger livet på 
trädindividerna avsevärt och därmed ökar förutsättningarna för att bevara en livsmiljö som 
är betydelsefull för många arter av bland annat insekter, svampar och lavar. Skötseln av de 
gamla ekarna och hamling är även ett sätt att bevara det biologiska kulturarvet. 

Groddjur 
Länsstyrelsen konstaterade 2013 att det fanns snok på Utklippan. 10 snokar infångades 
under 2018 och flyttades därefter till fastlandet för att undvika att rom, yngel och småpaddor 
av grönfläckig padda äts upp. Ytterligare några snokar observerades dock men kunde inte 
fångas in så snok finns ännu kvar på öarna. En inventering av grönfläckig padda genomfördes 
på Utklippan för att kunna se eventuell påverkan på populationen av snoken. 

En inventering av strandpadda, långbensgroda och gölgroda genomfördes i länet av 
länsstyrelsen. Inventeringen gjordes som en del i en nationell inventering (Biogeografisk 
uppföljning). Strandpadda inventerades i 25 vatten på 11 lokaler. Långbensgroda inventerades 
i 18 vatten. Gölgroda inventerades i 12 vatten. Strandpadda eftersöktes även med hjälp av 
eDNA, vilket innebär att man tar vattenprover för att upptäcka spår av groddjuren. 

Resultat: Bekämpningen av snok på Utklippan är viktig för att skydda populationen av 
grönfläckig padda på ön, som är Sveriges individrikaste område för arten. Resultatet av 
inventeringen visar att antalet individer på Utklippan har minskat med cirka 30 % sedan 
2017. Ingen föryngring i form av småpaddor dokumenterades för någon art av groddjuren på 
ön (detta gällde även för 2016 och 2017). Tillbakagången bedöms kunna bero på bland annat 
predation från snok och trut. 

Vid inventeringen av strandpadda hittades arten i 16 vatten i 7 områden. Ett av områdena har 
ingen tidigare känd förekomst av arten, men den hittades nu i flera lekvatten som grävdes för 
några år sedan. Gölgroda inventerades i 12 vatten och hittades i 9 av dem. Långbensgroda 
hittades i 17 vatten och gölgroda i 9 vatten. 

Insekter 
En mulmholk sattes upp i ett område med läderbagge. Ytterligare mulmholkar planeras till 
nästa år. En inventering av skalbaggar på tall genomfördes på uppdrag av länsstyrelsen, men 
inga av åtgärdsprogrammets arter hittades i länet. En inventering av läderbagge genomfördes 
av länsstyrelsen, men arten hittades tyvärr inte på någon av de fem lokaler där inventering 
med hjälp av feromonfällor genomfördes. Länsstyrelsen deltar i ett nationellt projekt om 
läderbagge, där samtliga län med förekomst av arten tar fram underlag om 
förekomstområden och förutsättningar för arten. I nästa steg kommer projektet gå vidare 
med att prioritera och genomföra åtgärder. Åtgärder inom Life-projektet Bridging the gap 
gynnar många arter inom flera åtgärdsprogram. 

Länsstyrelsen övervakade arten mnemosynefjäril på samtliga lokaler under året och såg till 
att röjning och bete utfördes vid kärnlokalerna. Insamling av genetiskt material för framtida 
analyser genomfördes. Ett naturvårdsavtal för ett område med förekomst av mnemosynefjäril 
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tecknades med markägaren och en större restaurering och stängsling gjordes (se även under 
Områdesskydd). Stängsling och restaurering av ytterligare ett område utfördes av 
länsstyrelsen. En guidning genomfördes i länsstyrelsens regi under våren. Uppfödning av 
arten sker på Nordens ark och utsättning i mindre omfattning genomfördes under året. 

Resultat: Friställning av grova ekar och skötsel av dessa områden gör att läderbaggens 
livsmiljöer bevaras. Blekinge har ett nationellt och internationellt ansvar för läderbaggen, 
eftersom en av artens kärnförekomster finns i länet. Bevarar vi läderbaggen bevarar vi även 
en stor biologisk mångfald knuten till eklandskapet och de gamla grova ekarna. 

Det totala antalet mnemosynefjärilar i Blekinge är nere på en mycket kritisk nivå. Genom 
restaurering och skötsel förhindras igenväxning av lokalerna. Dock är skötselbehovet 
fortfarande stort och det låga antalet fjärilar gör att läget är fortsatt akut för artens förekomst 
i länet. Risken att arten dör ut i Blekinge är ännu överhängande. Förhoppningen är att 
uppfödningen och framtida utsättningar samt restaureringsåtgärder ska göra att arten lyckas 
öka i antal. 

Sandmarker 
Gallring och röjning gjordes av länsstyrelsen för att binda samman två områden med 
förekomst av trumgräshoppa på östkusten. Informationsskyltar om sandlevande arter och 
vilda bin togs fram till Jämjö skjutbana där det finns höga naturvärden knutna till dessa 
miljöer. Ytterligare åtgärder prioriterades ner på grund av tidsbrist. 

Fåglar 
Länsstyrelsen uppdaterade flaggningsskiktet med länets alla kända boplatser för havsörn 
under 2018 efter information från havsörnsinventerare om årets häckningar. Länsstyrelsen 
deltog även i flera ärenden där häckningar av havsörn riskerat att påverkas och hänsyn har 
tagits för att skydda boplatserna och för att minimera störning. 

Under flera år har länsstyrelsen genomfört åtgärder för att gynna skräntärnan. Under 2015 
övergavs länets enda koloni, troligtvis eftersom de blivit utsatta för predation under flera års 
tid. Därför inriktade sig åtgärderna under 2018 på eftersök av eventuella nya kolonier och 
häckande par av skräntärna. Vi har även kontinuerlig kontakt med ornitologer för att få 
information om nya häckningsplatser. Med hjälp av Jägareförbundet bedrivs mink- och 
vildillerjakt på Båtaskär och på Torhamns udde eftersom även minken prederar på tärnornas 
ägg och ungar. 

Resultat: Förhoppningen med flaggningsskiktet för havsörn är att inga kända 
häckningsplatser förbises vid exploatering eller andra åtgärder. Deltagande i ärenden 
gällande havsörn gör att hänsyn till arten tas, exempelvis genom att skogsbruksåtgärder 
begränsas tidsmässigt under året för att inte störa fåglarna under häckningen. 

Flera öar i Ronneby kommun kontrollerades under våren för att hitta eventuella nya 
häckningsöar för skräntärna, men endast enstaka par hittades. Inga minkar eller vildillrar 
fångades vid minkjakten, vilket visar att jakten varit ett effektivt sätt att hålla undan minken 
på Torhamns udde. De första åren minkjakten bedrevs fångades flera minkar årligen. 
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Åtgärdsprogram i hav och sötvatten 
En inventering av grovslinke (en rödlisad kransalg) genomfördes i Blekinge och angränsande 
län under året, på uppdrag av länsstyrelsen. Dock hittades inte arten i något vatten. Provfiske 
efter flodkräfta utfördes av länsstyrelsen i två vatten och arten hittades i ett av dem. 
Inventering av havsnejonöga i Mörrumsån och Nättrabyån utfördes av en konsult under året, 
men arten hittades inte. 

En inventering av stormusslor har genomförts i Lyckebyån och Lillån. Det har skett i 
samverkan med den regionala miljöövervakningen (RMÖ). Flodpärlmussla hittades på två 
lokaler i Lyckebyån samt ytterligare en lokal där skal hittades. Flat dammussla, en för 
Lyckebyån ny art, hittades på åtta lokaler (både i södra och norra delen). I Lillån hittades inga 
stormusslor. Underlaget kommer att utgöra en av många viktiga pusselbitar vid dialog kring 
åtgärder i vattendraget. Rapport läggs ut på Länsstyrelsen Blekinges hemsida under våren 
2019. 

En stor insats gjordes med anledning av årets extremt låga flöden. Det handlar om 
regelbundna kontroller av flöden, främst i våra stormusselvattendrag, och omlokalisering av 
musslor har genomförts av länsstyrelsen. Det akuta läget är långt ifrån över och fortsatt 
arbete, framförallt vad gäller beslut om hur frågan ska hanteras under kommande år med 
ökad beredskap och ansvarsfördelning, krävs. 

Glacialrelikta kräftdjur inventerades i Stora Kroksjön, Karlshamns kommun inom RMÖ. Alla 
tre arter av glacialrelikta kräftdjur hittades vid inventeringen och en signifikant ökning av 
Mysis relicta sedan senaste inventeringen 2013 uppmättes. Många av de glacialrelikta 
kräftdjuren är känsliga för låga pH-värden och fungerar därför som försurningsindikatorer. 
Genom att återinventera dessa kräftdjursarter i sjöar dokumenteras därför bland annat 
effekter av försurning respektive kalkning. Resultat från årets inventering finns i rapporten 
"Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön Blekinge 2018" publicerad i Länsstyrelsen Blekinges 
rapportserie (Rapport 2018/20). 

Länsstyrelsen fortsatte under året att arbeta med övervakningsprogrammet för tumlare längs 
Blekingekusten. För att förstå tumlarnas utbredningsmönster och vandringar genomför 
länsstyrelsen sedan januari 2016 övervakning på elva stationer längs Blekingekusten. 
Insamling av data och byte av batterier genomfördes med jämna intervall på de utplacerade 
tumlarklickdetektorerna. Utrustningen registrerar de klickljud som tumlarna använder för 
att orientera sig, kommunicera och hitta föda. Resultaten visar att tumlare förekommer längs 
kusten, både utanför öarna och inomskärs. En tendens kan ses till fler tumlare i västra delen 
av länet och något fler besök under vinterhalvåret än under sommaren. Speciell hänsyn 
behövs i områden där tumlare vistas och fortplantar sig. 

Kustfågelinventering 
Inom delprogrammet kustfågel har under 2018 kentsk tärna, ejder, gråtrut, skärfläcka samt 
tordmule övervakats inom ramen för RMÖ och skräntärna inom ramen för ÅGP. Dessutom 
har RMÖ varit med och medfinansierat inventering av havsörn för tredje året på raken. Syftet 
med det nationella övervakningsprogrammet är att bidra till ökad kunskap om havets 
tillstånd generellt genom att följa populationsutvecklingen hos häckande kust- och 
skärgårdsfåglar som är organismer högt upp i näringskedjan. 
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Resultat: Resultaten visar på positiv utveckling för alla arter som ingår i övervakningen, 
kentsk tärna, skärfläcka, ejder och tordmule. För kentsk tärna var 2018 ett mycket bra 
häckningsår med många ungar på vingarna och fortsatt ökning i Blekinge med totalt 535 par. 
Vad gäller kentsk tärna så har det genomförts åtgärder i form av röjning och minkjakt för att 
gynna arten i västra Blekinge. En sammanställning och utvärdering av inventeringsresultat i 
Blekinge mellan åren 2015–2018 har publicerats i Fåglar i Blekinge. 

Rovdjur 
Länsstyrelsen deltog i två Samverkansråd inom Södra förvaltningsområdet (SFO) för rovdjur, 
flera handläggarmöten via Skype och informerade vid två möten med 
Viltförvaltningsdelegationen. Viltförvaltningsdelegationen har prövat frågan om 
godkännande av miniminivåer för lodjur i Blekinge län. Länsstyrelsen deltog även vid 
konferensen för viltförvaltning och vid inventeringsmöten på Statens Lantbruksuniversitet 
(SLU) Grimsö. Länsstyrelsen deltog med två besiktningsmän och två handläggare på den 
SFO-gemensamma besiktningsmannaträffen utanför Eksjö. Rätten att besluta om licensjakt 
för lo delegerades av Naturvårdsverket till alla län inom SFO. 

Inventering av rovdjur 
Under 2018 rapporterades 186 lodjursobservationer i Blekinge i Rovbase9. Av dessa kunde 104 
bekräftas vara lodjur, efter kvalitetssäkring av länsstyrelsen. Inventeringen för 2017/18 
avslutades sista februari. Resultatet är fastställt av Naturvårdsverket efter granskning av 
Viltskadecenter. Tre föryngringar av lodjur konstaterades under inventeringssäsong, en 
familjegrupp delas med Skånes och Kronobergs län och en med Kalmar län. Resultatet för 
länet blir därför 1,83 föryngringar. Resultatet för SFO landar på 34 familjegrupper 
(miniminivå 18,5). Under innevarande inventeringssäsong har hittills två familjegrupper av 
lodjur kunnat bekräftas, en öster om Vilshult (Olofströms kommun) och i Kättilsmåla 
(Karlskrona kommun). 

Under 2018 rapporterades 53 vargobservationer i Rovbase, varav tio kunde bekräftas som varg. 
Inventeringens resultat påverkas mycket av snötillgången. Länsstyrelsen har tillstånd att 
använda 30 viltkameror för övervakning i syfte att inventera främst lo, men även för att 
förebygga angrepp. Under året har en viltkamera stulits. Händelsen är anmäld till polisen. 

Resultat: Blekinge hade 1,83 lodjursföryngringar efter avslutad inventeringssäsong 2017/18. 
Under inledningen av innevarande inventering (2018/19) konstaterades två föryngringar i 
länet. 

Information om rovdjur 
En informationskväll om viltkamera och spårning av rovdjur med Anders Gunnarsson från 
länsstyrelsen i Jönköping och Blekinges rovsdjursspårare genomfördes på Naturum. 
”Rovdjurslådan” lånades ut vid flera tillfällen till skolor och Svenska Jägarförbundet. 
Länsstyrelsen informerade vid möte med Svenska Jägarförbundets spårtolkar i Folkets hus, 
Bräkne Hoby. Rovdjurshandläggare har även deltagit vid utbildning Adaptiv viltförvaltning 
vid Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Länsstyrelsen med två 
besiktningsmän deltog vid Skogens dag i Ronneby, där flera hundra deltagare passerade, 
                                                                    

9 Länk till Rovbase 

https://rovbase30.miljodirektoratet.no/
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många intresserade barn. Länsstyrelsen syntes under året i flera media såsom radio och 
lokalpress med information om framförallt inventering, lodjur och viltkamera. 

Resultat: Ökad kunskap om rovdjur via rovsdjurslådan och genomförda rovdjursföreläsningar 
på Naturum. Ökat tillgänglighet av rovdjursförvaltningen genom deltagande vid möten och 
mässa. 

 
Projekt genom södra Östersjöprogrammet 
Attractive hardwoods är ett projekt med syfte är att stärka turismen i länet och utveckla idéer 
om hur man kan använda ädellövskogen som en resurs, särskilt i Natura 2000-områden. De 
främsta aktiviteterna är nätverksbyggande och utveckling av olika typer av 
informationsinsatser. 

Medel till projektet beviljades från Södra Östersjöprogrammet, där Skogsstyrelsen är 
projektägare. Projekttiden är tre år, 2017–2019. Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och 
Skogsstyrelsen är svenska partners, det ingår även partners från Litauen och Polen. 

Under året deltog länsstyrelsen i tre studiebesök som genomförts inom projektet; dessa har 
gått till Litauen, Polen och Danmark. Syftet har varit utbyte av kunskap och erfarenhet om 
förvaltning av lövskogar, utveckling av turistdestinationer samt marknadsföring av dessa. 

Under en söndag i september arrangerades projektet ”Skogens dag” i Ronneby Brunnsskog. 
Evenemanget lockade knappt 1 000 besökare. På temat ”Upptäck lövskogen” var det en 
mångfald av aktiviteter som mötte besökarna, allt från fågelskådning, svamputställning, 
skogsmaskiner till information om lövskogens växt-och djurliv, allemansrätten och 
blekingska turismsatsningar med skogen som bas. 

Inom projektet tog Skogsstyrelsen och länsstyrelsen fram en film ”Brunnsskogen året om”. 
Syftet med filmen är att locka utländska och inhemska turister, men även fånga intresse på 
regional nivå för att besöka projektets två pilotområden: Brunnsskogen i Ronneby och 
Blekingeleden. Filmen hade premiär på Naturums bio under hösten och finns nu tillgänglig 
på Youtube. 
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Bild 13. Från film om Ronneby brunnsskog – en skog för alla året om på Naturum  

En workshop med temat ”Möjligheter till utveckling av turism och friluftsliv i skyddade 
områden” genomfördes av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Karlshamn. Deltagare var 
myndigheter och länets kommuner. Inomhus tog vi fram en SWOT-analys utifrån ett 
naturturismperspektiv och eftermiddagen ägnades åt att diskutera hur Sternö kan bli ännu 
attraktivare som ett av Karlshamns besöksmål. Resultatet från workshopen kommer vara en 
del av underlaget för en internationell strategi för att öka naturturism i lövskog som kommer 
tas fram av projektet nästa år. 

En ny utställning till Naturum handlades upp av länsstyrelsen, ”Blekingeleden & ARK56– 
leder och uteliv i Blekinge”. Syftet med den nya utställningen är dels att öka kunskapen om 
Blekingeleden och Arkipelagrutten och upplevelser som de erbjuder och dels att locka till 
besök, vandringar och aktiviteter på lederna. Utställningen kommer att färdigställas under 
våren 2019.  
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Åtgärder mot övergödning 

1.18 De länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med 
åtgärdssamordning ska underlätta och aktivt stödja kommuner och lokala aktörer i genomförandet 
av åtgärder i relevanta avrinningsområden så att förutsättningarna för det lokala åtgärdsarbetet 
förbättras. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera geografiska dataunderlag, 
inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag för kommuner och lokala 
aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet har bedrivits. Arbetet finansieras delvis av medel 
från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
LOVA - lokala vattenvårdssatsningar 
Antalet ansökningar om LOVA-bidrag för uppstart under 2018 blev till slut nio. Av dessa 
gäller tre anslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA. Samtliga dessa har fått bidrag 
med totalt ca 2,2 mnkr. Ett projekt har fått bidrag med ca 1,0 mnkr för att göra en förstudie till 
blåmusselodling i Blekinge. Det sista projektet som beviljades bidrag är en förstudie för 
kustnära våtmarksrestaurering. Det är Biosfärområde Blekinge Arkipelag som har ansökt och 
fått bidrag med 135 tkr kronor. 

Ytterligare fyra ansökningar har gjorts men dessa har antingen dragits tillbaka eller fått 
avslag på sina ansökningar. 

LONA - lokala naturvårdssatsningar gällande våtmarker 
Hösten 2017 satsade regeringen 200 mnkr för att möjliggöra åtgärder för att hantera 
vattensituationen med ökade låg- och högvatten i vattendrag och sjöar samt de tidvis låga 
grundvattennivåerna. Det innebär att det från och med 2018 finns möjlighet att inom ramen 
för lokala naturvårdssatsningar (LONA) söka bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker. 

Av de fem ansökningar om LONA-bidrag som kom in till länsstyrelsen första året är fyra 
beslutade och bidrag beviljades med sammanlagt ca 5,35 mnkr. En ansökan har ännu inte 
beslutats. Tre av de beviljade ansökningarna gäller anläggning eller restaurering av 
våtmarker och den fjärde är en förstudie för att hitta lämpliga platser för anläggning av 
våtmarker. 

Förvaltning av rovfisk 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag om att freda ett antal grunda havsvikar i länet för att 
skydda gäddornas lekområden. Förslaget är framtaget i dialog med olika parter för att fånga 
deras synpunkter. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare 
vatten i Östersjön. Genom att inrätta nya fredningsområden och förlänga fredningstiden 
inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och 
under lek. Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad 
störning för kustlekande gädda inför och under lek vilket förbättrar förutsättningarna för 
framgångsrik rekrytering. 

Mot bakgrund av gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart i Blekinges 
kustnära ekosystem och de naturvårdsinsatser som har utförts för att främja gäddbestånden 
är en fungerande förvaltning högst relevant.  
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Näringsdepartementet 

1.25 Berörda länsstyrelser ska redovisa inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering 
av insatser har skett under året med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. 
Redovisningen ska även omfatta vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra 
samt hur den har utvecklats. Redovisningen ska avse det regionala tillväxtarbetet inklusive 
genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länsstyrelsen Blekinge har fram till och med 2018 haft delar av de regionala 
utvecklingsmedlen för Blekinge och genom åren haft ett nära och bra samarbete med Region 
Blekinge för att främja den regionala utvecklingen. Vi har haft regelbundna möten och 
diskuterat olika ansökningar och hur vi gemensamt ska förhålla oss till dem. Länsstyrelsen 
har i grunden vid beviljande av medel utgått från att ansökningarna och projekten ska ha mål 
som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge och de nationella mål 
som regeringen satt upp enligt regleringsbreven eller andra direktiv från olika myndigheter 
som Tillväxtverket med flera.     

Övriga områden vi samverkat kring är: 

• Besöksnäringsutveckling 
• Biosfärområde Blekinge Arkipelag 
• Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge 
• Business Blekinge (investeringsfrämjande) 
• Tillväxtforum 
• Trafikförsörjningsplan 2020–2029 
• Talangattraktion (att locka kompetens till Blekinge) 

 
Samarbetet i olika utvecklingsfrågor fungerar mycket bra och vi har en bra dialog och 
samverkan. Samarbetet har de senaste tre åren utvecklats mer och länsstyrelsen arbetar nu 
mer tvärsektoriellt med olika frågor och har även en beredskap för att hantera olika 
etableringsfrågor på ett mer strukturerat sätt med utpekade ansvariga inom olika 
avdelningar. 

Överförande av uppdrag och ärenden 
Länsstyrelsen Blekinge och Blekinge läns landsting är överens avseende regeringsuppdraget 
Fi2018/02397/SFÖ från 2018-06-14 att överföra det regionala utvecklingsansvaret från 
länsstyrelsen till landstinget från och med 2019-01-01. 

Riksdagen godkände 2018-06-19 Blekinge läns landstings ansökan om att få bilda en ny 
regionorganisation som får ansvar för länets regionala utveckling. Detta innebär att Blekinge 
läns landsting och regionförbundet Region Blekinge går ihop och bildar en ny regional 
organisation med namn Region Blekinge från 2019-01-01. Riksdagsbeslutet innebär också att 
vissa delar av länsstyrelsens uppdrag överförs till Region Blekinge 2019-01-01. 

Regeringen har i beslut 2018-06-19 ändrat lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län att omfatta även Blekinge, Dalarna, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Värmland 
och Västerbottens län från och med 2019-01-01. 
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Blekinge läns landsting/Region Blekinge övertar följande uppgifter från Länsstyrelsen 
Blekinge: 

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag 

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar 

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service 

Blekinge läns landsting/Region Blekinge övertar ovanstående uppdrag, beslutade och 
pågående ärenden från den 1 januari 2019 för vilka länsstyrelsen fattat beslut senast per den 
31 december 2018. 

Länsstyrelsen rapporterar uppgifterna och uppdragen till regeringen i samband med 
årsredovisning eller i enlighet med gällande förordningar t o m 2018. Från 1 januari 2019 
ansvarar Blekinge läns landsting/Region Blekinge för att följa upp och redovisa de 
förordningar och uppdrag man övertagit. 

Finansiering enligt uppgifter i regleringsbrevet för Länsstyrelsen Blekinge förs över till 
Blekinge läns landsting/Region Blekinge från och med 2019. 

1:1 medlen fördelas med 95% till Blekinge läns landsting/Region Blekinge och 5% till 
Länsstyrelsen Blekinge. 

Länsstyrelsen Blekinge och Blekinge läns landsting/Region Blekinge är överens om att ha ett 
fortsatt ömsesidigt gott och förtroendefullt långsiktigt arbete. 

 

1.26 Berörda länsstyrelser ska redovisa hur medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande fall, de territoriella 
samarbetsprogrammen. I redovisningen ska det framgå hur verksamheten tagit hänsyn till de 
förutsättningar som råder i olika delar av länet samt hur detta har påverkat fördelningen av medel 
inom länet. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Alla de projekt- och företagsstöd som beviljades från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
ligger väl i linje med länets regionala utvecklingsstrategi "Attraktiva Blekinge - 
Blekingestrategin 2014 - 2020. 

De områden i strategin som stödhanteringen verkat mot är: 

• Bilden av Attraktiva Blekinge 
• Livskvalitet 
• Arbetsliv 

74 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

114 
 

• Tillgänglighet 

Syftet är att strategin och de beslut vi tar ska vara länken mellan kommunala och nationella, 
europeiska samt globala utvecklingsstrategier så att helheten beaktas i den utveckling som 
sker i länet. I det sammanhanget handlar det om att knyta ihop både Agenda 2030, EU:s 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla - Europa 2020, Östersjöstrategin samt den 
nationella strategin för Hållbar tillväxt. 

Länsstyrelsen Blekinge deltog under 2018 i arbetet med att uppdatera den regionala strategin 
genom att delta i olika workshops där områdena som nämns ovan processades. 

Länsstyrelsen tog 2018 fram en verksamhetsplan för området Regional tillväxt som följde 
inriktningen i länsstrategin. Områden i planen som lyftes fram som prioriterade var bland 
annat åtgärder som främjar företagsutveckling, utveckling av besöksnäringen samt 
utveckling av mat- och livsmedelsnäringen.  

Länsstyrelsen använde under året de regionala tillväxtmedlen till: 

• stöd till konsulttjänster 
• deltagande på mässor 
• mikrobidrag 
• investeringsbidrag 
• kommersiell service 
• projektstöd 

Utöver stöd inom ordinarie anslag har länsstyrelsen under året dessutom fattat beslut om: 

• affärsutvecklingscheckar 
• särskilt driftsstöd till kommersiell service  

Detta gjordes via särskilt tilldelade medel från Tillväxtverket. 

Blekinge är ett relativt litet län utan tydligt markerade geografiska områden där 
förutsättningar att bedriva företagande är sämre. Länsstyrelsen fördelade i sin stödgivning 
inte medlen enligt någon särskild fördelningsordning.  

Länsstyrelsens samarbete med Region Blekinge var under 2018, precis som tidigare år, bra i 
arbetet med projektstöden. Ärenden med gemensam medfinansiering 
diskuterades tillsammans med övriga frågor kring handläggning av projektansökningar. Då 
Region Blekinge vid årsskiftet övertog hanteringen av företagsstöd så ägde 
även informationsträffar om detta rum.     
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1.27 Berörda länsstyrelser ska redovisa arbetet i fråga om tillgång till kommersiell service. 
Redovisningen ska omfatta vilka insatser som har genomförts under året samt vilka resultat de har 
medfört eller förväntas medföra. Redovisningen ska även omfatta vilka aktörer som deltagit, hur 
samverkan utvecklats samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar 
regional tillväxt och landsbygdsutveckling i länet. Redovisningen ska omfatta de insatser som 
genomförts inom det regionala serviceprogrammet samt insatser avseende stöd till kommersiell 
service i den regionala handlingsplanen för genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–
2020. Redovisningen ska göras i enlighet med riktlinjerna för de regionala serviceprogrammen. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Länsstyrelsens arbete inom kommersiell service utgår ifrån ”Regionalt serviceprogram för 
Blekinge län 2014 - 2020" och den handlingsplan som är kopplad till programmet. Arbetet 
ska främja tillgången till service och därmed skapa förutsättningar att bo, bedriva 
verksamhet och besöka den blekingska landsbygden. I handlingsplanen för 2018 görs 
prioriteringar inom fyra områden; Attraktiva dagligvarubutiker/drivmedelsstationer, 
kompetensutveckling/rådgivning, samordnade servicelösningar samt kommunalt 
engagemang. 

Attraktiva dagligvarubutiker och drivmedelsstationer 
Blekinge län har i dagsläget sjutton butiker på landsbygden som är ensamma på orten och är 
stödberättigade. Butikerna ligger väl spridda. Det är inga långa avstånd mellan butikerna, 
men de fyller alla sin funktion och det är viktigt att arbeta för deras överlevnad och 
utveckling. 

Länsstyrelsens arbete med att stödja serviceutvecklingen i landsbygder omfattade i första 
hand stödhantering. Hemsändningsbidrag, särskilt driftsstöd och projektbidrag är de 
stödformer som har använts under året. Ansökningar om investeringsbidrag hänvisas till 
Landsbygdsprogrammet. Samarbetet mellan regional tillväxt och Landsbygdsprogrammet 
fungerar mycket bra. Ansökningar som kommit in till Landsbygdsprogrammet har 
gemensamt diskuterats innan beslut har fattats. 

Kompetensutveckling/rådgivning 
Länsbygderådet bedriver ett projekt genom Europeiska Socialfonden (ESF) i vilket småföretag 
på den blekingska landsbygden erbjuds kompetensutveckling. Utbildningarna är anpassade 
efter varje enskilt företag. Sex dagligvarubutiker och en drivmedelsstation har under året 
kompetensutvecklats inom projektet. Länsstyrelsen ingår i projektets styrgrupp. 

Samordnade servicelösningar 
Utveckling av servicepunkter pågår i kommunerna. Länsbygderådet har från Tillväxtverket 
och Länsstyrelsen Blekinge beviljats medel till projektet ”Lokala servicepunkter i Blekinge”. I 
projektet ska två servicepunkter startas upp, en i Norje i Sölvesborgs kommun och en i 
Kyrkhult i Olofströms kommun. På båda orterna har det tidigare funnits dagligvarubutiker. 

Kommunalt engagemang 
Samtliga kommuner i Blekinge har anställda landsbygdsutvecklare. Kommunerna är mycket 
engagerade i serviceutvecklingen på den blekingska landsbygden och samarbetet mellan 
länsstyrelsen och samtliga kommuner fungerar mycket bra. Regionalt samråd för 
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kommersiell service är ett nätverk för serviceförsörjningsfrågor. I nätverket deltar 
länsstyrelsen med företrädare för regional tillväxt, Landsbygdsprogrammet och betaltjänster, 
kommunernas landsbygdsutvecklare, Länsbygderådet och Region Blekinge. Länsstyrelsen är 
sammankallande. Ett möte hölls under året. 

Hållbar regional tillväxt 
Den blekingska landsbygden har alla förutsättningar för en god livskvalitet med attraktivt 
boende och goda rekreationsmöjligheter. Men för att kunna bo, driva företag och skapa 
hållbar tillväxt i länets landsbygdsområden krävs både kommersiell och offentlig service. 

Det övergripande målet för Blekinges regionala serviceprogram är att skapa förutsättningar 
för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och där erbjudas en god 
servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Blekingestrategin 
2014 – 2020 ”Attraktiva Blekinge” har som mål ett attraktivt Blekinge där fler vill bo, arbeta 
och komma på besök. Blekinge ska kännetecknas av goda och tillgängliga miljöer med god 
samhällsservice. Service i alla former är en förutsättning för att målet ska nås. Blekinges 
regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 prioriterar insatser som 
ökar attraktiviteten på landsbygden och poängterar dagligvarubutikernas och 
drivmedelsstationernas viktiga roll. Länsstyrelsens arbete med serviceförsörjningsfrågorna är 
helt i linje med dessa program/strategier. 

Under 2018 har en butik i länets landsbygdsområde gått i konkurs. Arbete pågår med att 
skapa en servicepunkt på orten. Antalet drivmedelsstationer på den blekingska landsbygden 
är oförändrat. Länsstyrelsen gör bedömningen att servicenivån vad gäller dagligvaror och 
drivmedel i länet i dagsläget är tillfredsställande och att det övergripande målet i det 
regionala serviceprogrammet är uppfyllt. 

Övrigt 
Under året beviljades tre hemsändningsbidrag på totalt 311 tkr kr, ett särskilt driftsstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen på 146 tkr samt ett projektbidrag på ca 224 tkr. 

De stödinsatser som länsstyrelsen genomförde under året främjar förutsättningarna för att 
kunna bo och verka på den blekingska landsbygden. 

 

1.28 Berörda länsstyrelser ska bidra till att utveckla de selektiva regionala företagsstöden avseende 
jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. Arbetet ska genomföras i samarbete med 
Tillväxtverket. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Länsstyrelsen har inte fått några särskilda direktiv eller blivit informerad om hur arbetet har 
fortskridit under 2018 av Tillväxtverket som håller i arbetet. 
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Livsmedelskontroll, djurskydd, foder och animaliska biprodukter samt 
allmänna veterinära frågor 

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

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  

Livsmedelskontroll 
Länsstyrelsen har fortsatt inventeringen enligt operativt mål 12 om offentlig kontroll vid 
anläggningar som torkar spannmål för livsmedelsändamål. Endast ett kontrollobjekt har 
identifierats hittills och kontroll planeras till kommande år. Länsstyrelsen Blekinge 
uppfyllde därmed målet för 2018. Länsstyrelsen genomförde två länsmöten tillsammans med 
Kronobergs län och Livsmedelsverket. Under dessa möten behandlades aktuella 
livsmedelsfrågor, bland annat nyheter inom lagstiftningen, gemensam syn på avvikelser, 
Statskontorets utredning av livsmedelskontrollen och Europeiska kommissionens 
rekommendationer till Sverige efter deras revisioner. Långsiktigt leder de länsgemensamma 
mötena till en mer enhetlig bedömning och en effektivare livsmedelskontroll. Deltagarna vid 
de båda mötena var länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län, Livsmedelsverket och 
livsmedelsinspektörer från kommuner i Blekinge och Kronobergs län. 

Länsstyrelsen Blekinge har inte tillfredställande lyckats säkerställa att riskbaserad offentlig 
kontroll genomförts gällande primärproduktion livsmedel under 2018 då inga kontroller 
genomfördes. Enligt kontrollplanen skulle sex riskbaserade kontroller genomföras inom 
primärproduktion livsmedel. Uttaget av objekten görs enligt Livsmedelsverkets 
vägledning för riskbaserat uttag. Länsstyrelsen säkerställer kompetensen inom området 
genom att samverka med närliggande länsstyrelser då kompetensen på den egna 
myndigheten är under utveckling. Länsstyrelsen Blekinge reviderades 2017 av 
Livsmedelsverket med avseende på myndighetens offentliga kontroll av primärproduktion 
livsmedel. Arbetet med att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att målen i förordning 
882/2004 har påbörjats och är under utveckling, men har inte kunnat prioriteras 
tillfredställande då tillgängliga resurser behövt omfördelas med anledning av övertagande av 
polisens uppgifter, arbete med torkan och implementering av den nya 
dataskyddsförordningen i verksamheten. Även långtidssjukskrivningar har inneburit bortfall 
av resurser. Sammantaget var detta omständigheter som ej kunde förutses vid 
verksamhetsplaneringen. Länsstyrelsen Skåne har hand om all hantering av EU:s 
jordbrukarstöd i Skåne och Blekinge och utför tvärvillkorskontroller för Blekinges räkning. I 
dessa ingår det även kontroll inom ramen för primärproduktion foder och livsmedel. Under 
2018 utförde Länsstyrelsen i Skåne sju kontroller i Blekinge. 

Enligt plan utfördes inga revisioner av kommunal livsmedelskontroll under 2018. 
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Djurskydd 
Målet att de planerade kontrollerna ska vara minst lika många som antalet 
anmälningskontroller lyckades Länsstyrelsen Blekinge inte uppnå under 2018. Under 2018 
var kvoten 0,18 jämfört med 0,48 året innan. Minskningen beror på att länsstyrelsen har en 
mycket stor ökning av antal anmälningsärenden under 2018. Länsstyrelsen kunde ej 
heller förbättra måluppfyllelsen av detta mål med 0,1 jämfört med 2017. Under 2018 
kontrollerade Länsstyrelsen Blekinge 1,4 % av de objekt som ska kontrolleras varje år, vilket 
medförde att länsstyrelsen inte kunde leva upp till det nationella målet om att minst 10 % av 
objekten, som ska ha regelbunden kontroll, kontrolleras varje år. Under 2017 kontrollerades 
2,1 %. 

Länsstyrelsen Blekinge har framgångsrikt jobbat med information och dialog i samband med 
kontakter med djurhållare. Detta gäller såväl kommunikation i fält och per telefon som i form 
av klarspråksarbete vid utformande av beslut. Under 2018 togs bland annat fram en 
djurskyddsbroschyr som lämnas till djurhållare i samband med kontroll. 

100% av Länsstyrelsen Blekinges förprövningsansökningar handlades inom 56 dagar från det 
att ansökan var komplett. 

Foder, Animaliska biprodukter och veterinära frågor 
Länsstyrelsen Blekinge hade för 2018 nedprioriterat arbetet gällande riskbaserad kontroll 
inom primärproduktion foder och animaliska biprodukter. 

Gällande arbetet med tillsynen av djurhälsopersonal och läkemedel på gård kunde 
Länsstyrelsen Blekinge inte fullfölja verksamhetsplanen för året då långtidssjukskrivning av 
veterinära resurser medförde att kontrollen fick nedprioriteras. 

 

1.30 Länsstyrelserna ska arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse  
Länsstyrelsen Blekinge har under 2018 haft en kraftig ökning av anmälningsärenden, 
nämligen med 60 % från 2017 till 2018, vilket lett till en kraftig ökning av det totala antalet 
djurskyddskontroller (65%).  
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Lantbruk och landsbygd 

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

en effektivisering och förenkling för företag och myndigheter, 

en minskning av de administrativa utgifterna, 

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

en minskning av andel fel i stödhanteringen. 

Vid genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och fiskeriprogrammet 
ska länsstyrelserna: 

redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk, samt 

redovisa handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som satts inom ramen för styrnings- 
och uppföljningssystemet Styr- och uppföljningssystem projekt- och företagsstöd respektive styr- och 
uppföljningssystem jordbrukarstöd. 

Uppdragen om genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och 
fiskeriprogrammet finansieras av medel från anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Hantering av EU-stöd  
Länsstyrelsen i Blekinge handlägger inte jordbrukarstöden (601) eftersom Länsstyrelsen 
Skåne har hand om dessa för Blekinges räkning. 

Länsstyrelsen har som mål att besluta 90% av ansökan om stöd inom 180 dagar och att minst 
90 % av ansökan om utbetalning handläggs inom 120 dagar. 

Under 2018 handlade länsstyrelsen ansökan om stöd inom företags-, projektstöd och 
miljöinvesteringar med ett genomsnitt av 308 dagar/ärende.  

Under 2018 har länsstyrelsen handlagt ansökan om utbetalning inom företags-, projektstöd 
och miljöinvesteringar med ett genomsnitt av 96 dagar/ärende.  

För att säkerställa korrekt handläggning och minimera risken för sanktioner vid 
handläggning av landsbygdsstöden följer länsstyrelsen de instruktioner som finns i 
Jordbruksverkets rutiner, föreskrifter, förordningar och andra styrdokument. 

Under året träffades länsstyrelserna i södra Sverige och utbytte erfarenheter vid en 
handläggarträff. Träffen ledde till att kompetens delades och frågeställningar kunde rätas ut 
för att effektivisera handläggningen och skapa kontakter för handläggare. Dessutom deltog 
länsstyrelsen på Jordbruksverkets handläggningsträff i Stockholm. 
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För att underlätta för företagen på landsbygden skickade länsstyrelsen ut informationsblad 
och informerade på hemsidan om vilka stöd som kan sökas och hur man ska gå tillväga vid 
en ansökan. 

Länsstyrelsen anordnade under året informationsmöten tillsammans med Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och deltog i gruppen Bondestyrka. Dessutom deltog länsstyrelsen på LRF:s 
medlemsträff i Karlshamn och en dag med nötköttsproducenterna i Skävle. 

Länsstyrelsen deltog en del av året i utvecklingsarbetet med rutinerna i rutingruppen på 
Jordbruksverket. Rutingruppen träffades en halv dag i veckan via Skype eller genom fysiska 
möten i Jönköping. Länsstyrelsen kunde ge synpunkter och bidra med erfarenhet från 
handläggning. Dessutom samarbetade vi med tjänsteman inom länsstyrelsen gällande 
jämställdhet inom landsbygdsprogrammet till en rapport gällande jämställdhet som 
Jordbruksverket beställt. 

Länsövergripande möten mellan cheferna ägde också rum för att samarbeta mellan länen 
och identifiera problem vid handläggningen. 

Länsstyrelsen i Blekinge genomförde handläggningskontroller i något högre grad än vad 
regelverket kräver för att säkerställa att besluten är korrekta och lätta att förstå. 

Länsstyrelsen besöker i stort sett alla stödsökande inför beslut om stöd. Detta för att 
minimera fel hos sökandes ansökningar och minska risken för sanktioner samt få en 
snabbare handläggning genom att ansökningarna är något mer kompletta. 

Under året hanterade länsstyrelsen ansökningar om delutbetalning och slututbetalning 
löpande. Handläggningstiderna följde genomgående de målsättningar som finns. 

Under 2018, när merparten av ansökningarna om stöd var beslutade, bytte handläggare 
arbetsuppgifter och fokuserade från och med i höstas på att utveckla kompetensutveckling, 
rådgivning och information och demonstrationsinsatser inom landsbygdsprogrammet. 

Under 2018 arbetade länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med andra länsstyrelser i landet i 
en samverkansgrupp för personer som arbetar med alla de projekt som ryms inom 
landsbygdsprogrammet 2014–2020. Länsstyrelsen Blekinge har ett fortsatt samarbete med 
Länsstyrelsen Skåne kring information ut till länens lantbrukare. Blekinge är delaktig i 
Skånes utskick av Landsbygdsnytt, ett utskick där aktuell information inom 
landsbygdsprogrammet tas upp. 

Under året fick länsstyrelsen i Blekinge in nästan 70 ansökningar om företagsstöd, 
projektstöd och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet. Totalt har det sedan 
landsbygdsprogrammet start 2014 kommit in nästan 400 ansökningar. 

Länsstyrelsen beslutade under året 78 ansökningar (varav 64 med bifall) om stöd för 
företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet och under 
2018 beviljades totalt nästan 80 mnkr i stöd till företagen på landsbygden. 
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Under 2018 beslutade länsstyrelsen 52 ansökningar om utbetalning. Drygt 37 mnkr betalades 
ut i stöd till investeringar i Blekinge. Totalt under perioden betalade länsstyrelsen ut 68 mnkr 
inom landsbygdsprogrammet fördelat på ca 150 ärenden. 

 

Ersättning för viltskador 

1.36 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för ersättning för 
skada på fisk och fiskeredskap av länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, enligt 11 d § 
viltskadeförordningen (2001:724) genom ändring SFS 2017:920, statsstödslagen lagen (2013:388) om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler. 

Återrapportering 
Länsstyrelsen initierade och bedrev vid årets början tillsammans med Havs- och 
vattenmyndigheten och några andra kustlänsstyrelser ett arbete med syfte att ta fram 
underlag för att tillämpa reglerna om stöd av mindre betydelse när det gäller ersättning för 
sälskador inom fiske. Länsstyrelsen uppmanade Havs- och vattenmyndigheten att fördela ut 
ersättningarna till länen så tidigt som möjligt under året. Havs- och vattenmyndigheten 
fördelade dock ut medel till länet först under augusti månad. Det medförde att länsstyrelsens 
utbetalningar till ett femtiotal skadedrabbade fiskeföretag inte gick att verkställa förrän 
under september, vilket medförde att yrkesfiskarna, ofta med en hårt ansträngd likviditet, 
fick vänta onödigt länge på ersättning för de skador som uppkommit föregående år. 
Ersättningarna uppgick totalt till ca 2,8 mnkr. 

Länsstyrelsen hänvisar även till kommande rapport som ska lämnas till Havs- och 
vattenmyndigheten senast den 15 februari 2019 med diarienummer 622-3191-2018. 

 
 

1.37 Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter om det stöd som varje år lämnas för att förebygga skada 
av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap, till 
Naturvårdsverket för myndighetens årliga rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen 
enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Länsstyrelserna ska 
vidare redovisa sin uppföljning av det årliga stöd av mindre betydelse som lämnas av länsstyrelserna 
enligt förordningen (2017:1254). 

Återrapportering 
Besiktning av viltskador och ersättning 
Länsstyrelsen genomförde enligt Rovbase under året tio besiktningar. Sex av dessa 
konstaterades vara orsakade av lodjur. Sammanlagt dödades vid dessa tillfällen fyra tackor 
och 15 lamm samt ett saknat lamm. Ersättning söktes av fyra berörda tamdjursägare och 
ersättning betalades ut i enlighet med viltskadecenters rekommendationer. Blekinge 
delfinansierade, tillsammans med Kalmar län, fortsatt utbildning av ekipage med en 
rovdjursspårande hund med förare, på Grimsö Viltskadecenter. Ekipaget är godkänt som 
Besiktningshund steg 1. Länsstyrelsen har under hösten fattat beslut om skyddsjakt på 
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skadegörande lo. Beslutet gällde till sista december, men har tack vare uteblivna angrepp inte 
verkställts. 

 

Bild 14. Lodjur Horsasjön. Foto Lasse Le Carlsson. 

Förebyggande åtgärder mot viltskador 
Förebyggande åtgärder genomförs framförallt vid konstaterande av angrepp. Förebyggande 
material finns i länet i form av critter-gitter (skrämsel), elstängsel, lapptyg, viltkameror med 
mera. Ersättning för att sätta upp rovdjursstängsel söks via landsbygdsprogrammet. Nytt från 
i sommar är möjligheten att ansöka om ersättning för röjning under rovdjursstängsel. Där 
har hittills inkommit en ansökan.10 

Justitiedepartementet (uppdrag) 

Civilt försvar (tillsammans med Försvarsdepartementet)  
 

3.12. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att påbörja 
beredskapsplaneringen för civilt försvar. Återrapporteringen ska utgöra del av den redovisning som 
länsstyrelserna ska göra i enlighet med regeringens beslut den 10 december 2015 avseende 
planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). 

Återrapportering och bedömning av resultat  
Länets krisberedskapsaktörer erbjöds flera kunskapshöjande åtgärder under året. 
Länsstyrelsen bjöd in till och genomförde ett tvådagars Totalförsvarsseminarium under maj 
månad med länets krisaktörer som målgrupp. Ett 50-tal personer från bland annat 
kommuner och kommunala bolag samt landsting deltog. Seminariedagarna ledde till ökad 
kunskap om Totalförsvaret, påverkanskampanjer, en orolig omvärld samt det planlagda 
arbetet som finns upptaget i den Högre regionala grundsynen vilken tagits fram i samarbete 
                                                                    

10 Länk till Rovbase 
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med Södra militärregionen (MR S), länsstyrelserna och polisregionerna inom MR S. 
Länsstyrelsen genomförde flera utbildningstillfällen och workshops för kommuner och 
landsting med tydligt budskap om att påbörja säkerhetsskyddsarbetet, säkerhetsprövning av 
funktioner för att ha förmågan att hantera hemlig handling. Detta innebar att länsstyrelsen 
Blekinge tillsammans med länsstyrelserna Kalmar och Kronoberg därefter kunde gå vidare 
och erbjuda kommunerna och landstinget en säkerhetsskyddschefsutbildning som samtliga 
aktörer deltog i. Länsstyrelsen Blekinge kunde efter genomförd utbildning etablera ett 
regionalt nätverk för säkerhetskyddscheferna inom vilket arbetet med säkerhetsskydd 
kommer att fortsätta. För att ytterligare öka den regionala kompetensen på olika nivåer har 
länsstyrelsen erbjudit och genomfört anpassade utbildnings- och informationstillfällen hos 
kommuner, kommunala bolag och landstinget i länet. 

Länsstyrelsen följde inte upp kommunernas arbete gällande höjd beredskap och civilt försvar 
annat än genom de frågor som ställdes av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) i kommunernas årsuppföljningar. Detta på grund av att överenskommelsen om civilt 
försvar är ny och arbetet med den nyligen påbörjats. Samtliga kommuner lade fram strategier 
på hur de använt eller avsåg använda de medel som tilldelats i regeringens särskilda satsning 
på civilt försvar i vårändringsbudgeten 2017. Aktuella satsningar är igångsättande av 
säkerhetsskyddsarbete, förbättrad IT-säkerhet och utbildningar av nyckelpersonal. 
Länsstyrelsen är av den åsikten att de utbildningar och övningar som bedrevs under 
mandatperioden gav god effekt. Kommunernas krisledning fungerade i de händelser som var, 
det vill säga, höga flöden samt torka och skogsbränder. Kommunernas använde Rakel och 
Webbaserat InformationsSystem (WIS) under 2018. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att de insatser som gjordes i länet har höjt förmågan i 
hantering av extraordinära händelser. 

 

3.13. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: 

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

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

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

översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt 
ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde, och 

ett utvecklat samarbete med näringslivet. 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska utgöra del av den redovisning som länsstyrelserna ska 
lämna enligt det ovan nämnda regeringsbeslutet.  

Återrapportering och bedömning av resultat  
Planering för stöd till Försvarsmakten och samarbete med näringslivet 
Länsstyrelsen besvarade utskickade frågeställningar om Försvarsmaktens behov och deltog 
aktivt vid årets Totalförsvarskonferens arrangerad av Myndigheten för Samhällsskydd och 
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Beredskap, MSB samt Försvarshögskolan, FHS för en nationell process för "En 
sammanhängande planering för totalförsvaret".  

Samverkan mellan Södra Militärregionen (MR S) och Länsstyrelsen Blekinge pågick inom 
flera områden både gällande länets krisberedskap och totalförsvarsplanering. Den 
gemensamma planeringen i form av en Högre regional grundsyn togs fram och beslutades. 
Denna låg till grund för det arbetet som genomfördes såväl inom länsstyrelsen som inom 
länet. 

Länsstyrelsen bjöds under året in till och deltog i flera så kallade fältövningar vid lokala 
förband i länet, flygflottiljen F17 samt Marinbasen. Länsstyrelsens roll som högsta civila 
totalförsvarsmyndighet blev och upplevdes viktig att förmedla och informera om inom 
Försvarsmakten då detta inte är allmänt känt. Effekten blev en ökad förståelse och ett 
närmare samarbete även i andra frågor.  

Planering för att kunna verka från skyddad ledningsplats, säkra samband- och 
kommunikationer 
Länsstyrelsens skyddade ledningsplats genomgick en teknikhöjande översyn och nyttjades 
flitigt i vardag och hantering av händelser för att upprätthålla förmågan att hantera tekniken. 
Den skyddade ledningsplatsen funktionstestades av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) avseende teknikförsörjning, vatten och el i skyddsdrift och klassades som 
skyddsobjekt. System, teknik och organisation, för säkra kommunikationer och signalskydd, 
utvecklades under året genom en utökad signalskyddsorganisation inom länsstyrelsen och 
utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom området. 

Samverkan och samarbete 
Länets krisberedskapsaktörer erbjöds flera kunskapshöjande åtgärder under året. 
Länsstyrelsen bjöd in till och genomförde ett tvådagars Totalförsvarsseminarium under maj 
månad med länets krisaktörer som målgrupp. Ett 50-tal personer från bland annat 
kommuner och kommunala bolag samt landsting deltog. Seminariedagarna ledde till ökad 
kunskap om Totalförsvaret, påverkanskampanjer, en orolig omvärld samt det planlagda 
arbetet som finns upptaget i den Högre regionala grundsynen vilken tagits fram i samarbete 
med MR S, länsstyrelserna och polisregionerna inom MR S. Samarbete påbörjades inom den 
prioriterade livsmedelssektorn. 

Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar 
Under året har en väsentlig del av länsstyrelsens arbete inom området utgjorts av 
regleringsbrevsuppdraget 3:13 punkt 4. Länsstyrelserna genomförde en gemensam översyn av 
beredskapslagstiftningen i vilken Länsstyrelsen Blekinge hade en aktiv roll. Uppdraget 
redovisas länsstyrelsegemensamt.  
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Näringsdepartementet (uppdrag) 

Förenklingsarbete för företag 

3.52 Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva 
företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Ingen instruktion finns för det samlade arbete med förenklingar utan var och en länsstyrelse 
har integrerat detta arbetet i det allmänna utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen Blekinge arbetar 
kontinuerligt med att digitalisera och förenkla för företagen när de ska söka olika bidrag och 
stöd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen hanterar även ansökningar tvärsektoriellt för att få en 
bättre helhetsbild av vad ansökan omfattar och så företagen känner att de inte behöver 
förklara flera gånger vad deras ärenden gäller. Företagen får hjälp av länsstyrelsen innan de 
skickar in sin ansökan så att företagen vet vad som krävs och ärendena kan bli kompletta från 
början och inte behöver kompletteras i så hög grad som innan. 

 

3.53 Länsstyrelserna ska under 2018 stödja regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner 
och Landsting (N2017/04297/FF), som syftar till ett enklare företagande med digital förvaltning. 

Återrapportering och bedömning av resultat 
Syftet med överenskommelsen är att göra det enklare att starta och driva företag genom att 
erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar 
och behov. Arbetet inleddes med restaurangbranschen (dnr N2016/01182/FF) och utvecklas 
nu till att även inkludera företag i besöksnäringen. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte efterfrågat länsstyrelsens stöd under året. 
Länsstyrelsen efterlyser tydligare instruktioner i kommande regleringsbrev för att kunna 
bistå SKL i arbetet. 

Länsstyrelsen Blekinge har under året initierat ett samarbetsprojekt inom 
Landsbygdsprogrammet för att identifiera hur besöksnäringen ser ut i länet. Kartläggning 
med hjälp av metoden ”Intäktsbasen” ger en bra grundbild av hur många företag det finns 
inom både restaurang, gårdsbutiker, boende och så vidare. Materialet har överlämnats till 
Region Blekinge som kommer att använda det för att på ett mer strategiskt sätt kunna 
segmentera och rikta vidare digitala tjänster, information och utveckling till näringen.   
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3.54 Länsstyrelserna ska redovisa insatser kring hur man enligt 5 § 7 i förordningen (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion i sin verksamhet förenklar för företag. Redovisningen ska innehålla: 

en redogörelse för företagens nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande och 
handläggningstid utifrån den länsstyrelsegemensamma brukarundersökningen samt arbetet med 
särskilda insatser för att förbättra dessa områden, 

en uppföljning av de av länsstyrelserna utvalda fyra ärendetyperna förprövning av djurstallar, samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. samma balk och anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet samt 
mål och måluppfyllelse för handläggningstid för de utvalda ärendetyperna, och 

motiveringar till avvikelser, samt hur den förväntade handläggningstiden kommuniceras till företag 
när ett nytt ärende inleds inom de utvalda ärendetyperna. 

För ärenden om prövning av miljöfarlig verksamhet ska redovisningen avse den totala 
handläggningstiden (median) och hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål 
(regeringsbeslut den 1 december 2011 [S2011/10148/SFÖ m.fl.] med uppdrag till vissa länsstyrelser) om 
att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen av samtliga länsstyrelser i de delar där det är tillämpbart. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen.  

Återrapportering och bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Ingen brukarundersökning har genomförts inom regional tillväxt under året. Orsaken till 
beslutet var oklarheter kring GDPR:s påverkan samt att länsstyrelserna försöker ta fram ett 
annat och mer resurseffektivt arbetssätt för brukarundersökningen.   
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Tabeller enligt regleringsbrevsbilaga 

Nedanstående tabeller redovisas i enlighet med regleringsbrevsbilaga 1: Mallar för 
redovisning av statistik (ändringsbeslut 2018-12-18). 

Tabell 1.1: Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor  

Länsfakta  2018 2017 2016 

Antal personer som varit föremål för tillsyn över djurhälsopersonal 0 9 2 

Årsarbetskrafter inom området djurskydd 4,5 4,2 5,0 

Årsarbetskrafter inom området livsmedelskontroll 0,3 0,2 0,1 

varav Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av livsmedel i primärproduktionen 0,2 0,2 0,0 

Årsarbetskrafter inom området offentlig kontroll av foder i primärproduktionen 0,0 0,0 0,0 

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

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

Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 
Under 2018 togs en extra veterinär resurs in för att bland annat kunna arbeta med tillsyn av 
djurhälsopersonal. Denna resurs blev dock långtidssjukskriven under den period som 
kontroll av djurhälsopersonal var inplanerad och detta området prioriterades därför ner. 
Livsmedelskontrollen var fortsatt prioriterad under 2018. Kontroll av foder i 
primärproduktionen samt kontroll av animaliska biprodukter var nedprioriterad under 2018. 

 

Tabell 1:2 Fiske  

Länsfakta 2018 2017 2016 

Antal fiskevårdsområden 30 30 30 

Antal fiskelicenser 101 100 103 

Antal personliga fiskelicenser 0 0 0 

Antal inkomna ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram 0 1 12 

Källa: Antal fiskevårdsområden: Länsstyrelsens register över fiskevårdsområden i Blekinge 

Antal fiskelicenser: Havs- och vattenmyndigheten  

Antal ansökningar om stöd ur strukturfondsprogram: Jordbruksverket 

Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske 
Antalet fiskelicenser förändrades inte i någon större omfattning under 2018. I Blekinge län 
fanns det vid slutet av året 76 yrkesfiskeföretagare, vilket är en minskning med två stycken 
sedan förra årsskiftet. Antalet yrkesfiskare är inte detsamma som antalet fiskelicenser 
eftersom en yrkesfiskare ofta har mer än en fiskebåt och då måste ha en fiskelicens för varje 
båt. Länsstyrelsen menar att det finns flera bakomliggande orsaker till den fleråriga trenden 
med färre yrkesfiskare. Den viktigaste orsaken är svag lönsamhet vilket i sin tur beror på 
sälskador i fisket, internationell hård priskonkurrens och att det saknas möjlighet att växla 
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mellan olika fiskarter på grund av hur systemen för fördelning av fiskemöjligheter och 
licenstilldelning är utformade. 

Det kom inte in några ansökningar om strukturstöd inom Havs- och fiskeriprogrammet 
under året. Det beror på att det inte funnits pengar kvar att söka för de åtgärder som passar 
för att utveckla länets fiske- och vattenbruksföretag. 

 

Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministration, programperiod 2007–2013  

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansiering 

Årsarbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet    

varav attesterande myndighet    

varav kontroller i territoriella program    

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, 
programperiod 2007–2013 
Länsrådet deltar i strukturfondssamarbete. Arbetsinsatsen och kostnaden var av mindre 
omfattning. 

 

Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2014–2020 

 

Strukturfondsadministration Anslag 
(5:1) 

Övrig 
finansiering 

Årsarbets-
krafter 

Totala kostnader och årsarbetskrafter för strukturadministration 0 0 0 

varav förvaltande myndighet    

varav attesterande myndighet    

varav kontroller i territoriella program    

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, 
programperiod 2014–2020 
Länsrådet deltar i strukturfondssamarbete. Arbetsinsatsen och kostnaden var av mindre 
omfattning.  
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Tabell 4.1: Kulturmiljö 

Länsfakta kulturmiljö 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina) 4 275 5 261 5 145 

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen 88 88 88 

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen 48 48 48 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal 18 18 19 

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha) 16 095 16 095 15 090 

Kulturreservat, antal 1 1 1 

Kulturreservat, yta (ha) 102 102 102 

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%) 60 60 20 

Källa:  

Fornlämningar – Fornnminnesinformationssystemet Fornreg 

Byggnadsminnen – Länsstyrelsens förteckning över länets byggnadsminnen 

Kyrkobyggnader – Länsstyrelsens kyrkoregister 

Riksintresseområden – Länsstyrelsens GIS-skikt, Riksintressen kulturmiljövård 

Kulturreservat – Länsstyrelsens GIS-skikt, Kulturreservat 

Andel kommuner med kulturmiljöprogram - Miljömålsportalen, indikator ”Planering kulturmiljö”] 

 

Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö 
Anledningen till att antalet fornlämningar har minskat beror bland annat på att 
Riksantikvarieämbetet har gjort en statusändring av vissa typer av lämningar. Det är 
framförallt stensättningar och tjärdalar som fått ändrad status till övrig kulturhistorisk 
lämning. Cirka 1 000 lämningar har också tagits bort från registret helt. Sannolikt beror detta 
på att funnits en grav registrerad i ett gravfält men från och med 2018 ingår graven i 
gravfältet.  Genom Riksantikvarieämbetets översyn och genomförande av det nya registret 
Fornreg har en översyn gjorts över hela landets kulturlämningar. 
 

 

Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 

 

Utbetalade bidrag för kulturmiljö, summa (tkr) 2018 2017 2016 

Bidrag, vilka länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut 0 0 0 

Bidrag, vilka länsstyrelsen har fattat beslut om, men där 
Riksantikvarieämbetet har gjort utbetalningen 

7 928 7 735 7 672 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World, Riksantikvarieämbetets handläggarsystem KÄLLA 

Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö 
Utbetalade bidrag ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.  
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Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa  

 

Kostnader och årsarbetskrafter för folkhälsa Kostnader (tkr) Årsarbetskrafter 

Totala kostnader (exkl. OH1) 2 404 2,4 

varav Allmänt och övergripande inom folkhälsa (700) 245 0,2 

varav Fördelning av statsbidrag (704) 0 0,0 

varav Alkohol- och tobaksärenden (705) 585 0,8 

varav Alkoholärenden (7051 - 7053) 117 0,1 

varav Tobaksärenden (7054 - 7056) 469 0,6 

Totala kostnader (inkl. OH1) 3 406  

1) Med OH avses Myndighetsövergripande verksamhet (10+11). Tabellen ska innehålla verksamhetskostnader enligt 
resultaträkningen. Uppgifter i tabellen ska endast redovisas för senaste räkenskapsåret (dvs. 2018). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och 
årsarbetskrafter Folkhälsa 
Under år 2018 prioriterade länsstyrelsen Blekinge arbetet med tobakslagen och samordnade 
ett myndighetsgemensamt tillsynsprojekt med fokus på illegal tobak. Totalt deltog 11 
myndigheter och resulterade i utökade kunskaper om tobak och tillsyn inom och mellan 
olika tillsynsmyndigheter. Under vecka 17 genomfördes myndighetsgemensamma 
tobakstillsyner på flera av länets försäljningsställen av tobaksvaror. Förutom att en stor del 
rulltobak omhändertogs av kommunerna öppnade även Polismyndigheten, Tullverket och 
Skatteverket flera ärenden.  

 

Tabell 6.1: Jämställdhet  

 

Kostnader/intäkter för område Jämställdhet 2018 2017 2016 

Verksamhetskostnader inkl. OH1 (tkr) 2 967 2 138 1 432 
varav ramanslag 5:1, netto (tkr) 427 511 655 

varav övrig finansiering (tkr) 2 540 1 627 777 

Andel av länsstyrelsens totala verksamhetskostnader (%) 2,19 1,88 1,34 

Verksamhetsintäkter 1 939 1 150 557 

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

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World. 

Kommentar till tabellen Tabell 6.1: Jämställdhet 
Ökningen i verksamhetsmedel beror på att myndigheten anställt ytterligare en personal för 
att stärka upp inom uppdragen våld i nära relation och motverka hedersrelaterat hot och 
våld.  
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Annat beslut från regeringen 

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

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redogöra för hur arbetet fortlöper. 

Återrapportering och bedömning av resultat  
I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet består av tio 
myndigheter samt av en expert som representant för kommunerna som utses av Sveriges 
kommuner och landsting. Det ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar 
stadsutveckling. Rådet ska vara ett forum för myndighetscheferna vid de myndigheter som är 
strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling med det nya 
övergripande målet för hållbara städer och tre nya etappmål i miljömålssystemet. Rådet ska 
verka till maj 2022 och deras arbete ska vara att samverka om åtgärder som bidrar till hållbar 
stadsutveckling. Länsstyrelserna representeras i rådet av landshövdingen i Uppsala län. Ett 
expertnätverk har knutits till rådet, där länsstyrelserna representeras av länsarkitekten i 
Skåne län. Expertnätverkets uppdrag är att bistå rådet i deras arbete. Boverket har under året 
inrättat ett kansli som står till rådets förfogande. 

Länsstyrelserna deltog aktivt i rådets arbete under 2018. Under året medverkade 
myndigheten vid fyra rådsmöten. Länsstyrelserna bistod även rådets arbete genom 
expertnätverk där fyra fysiska arbetsmöten och ett flertal Skypemöten hållits. 
Länsstyrelserna bidrar i rådets arbete med sin breda tvärsektoriella kunskap samt med sina 
erfarenheter av arbete med hållbar stadsutveckling lokalt och regionalt. 

Under våren 2018 beslutade Rådet om en åtgärdsplan för Rådets arbete, som överlämnades 
till regeringen den 1 juni. Av åtgärdslistan framgår att Rådet under 2018 fokuserar på tre 
huvudområden: Rätt kunskap, Utvecklad metodik och process och Stöd till det lokala arbetet. 
De åtgärder som myndigheter i samverkan avsett att göra under 2018 är att kartlägga initiativ 
inom hållbar stadsutveckling, identifiera hinder och möjligheter inom hållbar 
stadsutveckling samt bidra till innovation, kommunikation samt nyttiggörande av forskning.  
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Övriga återrapporteringskrav enligt Förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag  
 

Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med 3 kap. 2 §  

Belopp angivna i tkr 
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Offentligrättslig verksamhet   
 

                  
                       

Djur och lantbruk (avgift för extra 
kontroller m.m.) -133  135  146  -12  140  105  170  46  -30  59  -86  
Registreringsavgift för 
jaktområden 64  31  51  -20  40  28  40  42  0  -14  30  
Delgivning -16  28  65  -37  30  34  70  15  -40  19  -34  
Övrig offentligrättslig verksamhet 0  0  0  0  0  64  0  75  0  -11  -11  
                       
                       
Uppdragsverksamhet                      
Resurssamordning 0  108  108  -0  110  48  110  48  0  -0  0  
Övrig uppdragsverksamhet -1  27  33  -6  30  21  30  27  0  -7  -14  
                       

                       

Summa totalt -86  328  404  -76  350  299  420  254  -70  46  -115  
 - fördelat på                      
Summa offentligrättsligt -84  193  263  -69  210  230  280  178  -70  52  -101  
Summa uppdragsverksamhet -1  135  141  -6  140  69  140  76  0  -7  -14  

            

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall av länsstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet i jämförelse mot budget. 
Uppställningen utgår från indelningen av avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt bilaga 3 och punkt 5.2 till 
länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem Unit4 BW          
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Kompetensförsörjning i enlighet med 3 kap. 3 § 

Enligt kraven i FÅB 3 kap 3 § ska myndigheter redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att 
säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit 
till fullgörandet av dessa uppgifter. (Förordning 2008:747) 

Länsstyrelserna skall nedan återrapportera en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna 
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Omorganisation 
Under 2018 genomförde länsstyrelsen ett gediget arbete med en omorganisation som ska 
gälla från och med 1 januari 2019. Alla medarbetare deltog i arbetet som syftade till att 
förbättra och effektivisera verksamheten genom bland annat fler chefsnivåer och mindre 
funktioner. Det är en del i arbetsmiljöarbetet och även i arbetet med 
kompetensförsörjningen. Medarbetarna upplever det mer attraktivt att arbeta inom mindre 
funktioner där chefen kan vara mer närvarande och ha mer tid för de verksamheter 
vederbörande har ansvar för. De medarbetare som blev funktionschefer fanns internt och fick 
ett förordnande. En karriärväg skapades och myndigheten kunde behålla värdefull 
kompetens och satsa på duktiga medarbetare som vill utvecklas i sin roll och leda en 
verksamhet. 

Rekrytering 
Länsstyrelsens arbete inom området kompetensförsörjning präglades under 2018 av ett stort 
fokus på rekrytering av nya medarbetare. Under 2018 annonserade länsstyrelsen ca 40 gånger 
efter nya medarbetare till tillsvidare- eller visstidsanställningar. Länsstyrelsen anställde 32 
personer. Det totala antalet medarbetare ökade med ett femtontal. 

Inför varje rekrytering analyseras arbetsuppgifterna, om det sker förändringar framöver och 
vilken kompetens som då krävs. Ganska ofta medför analysen någon typ av omfördelning 
inom arbetsgruppen. På så vis tas befintliga medarbetares kompetens till vara och det ger 
dem möjlighet till utveckling. Ambitionen är att rekrytera personer med bred kunskap och 
bred erfarenhet. För länsstyrelsens kompetensförsörjning är det viktigt. Det möjliggör en 
flexibilitet utifrån verksamhetens uppdrag, minskar sårbarheten och gör länsstyrelsen som 
arbetsplats attraktiv då möjligheten till varierade arbetsuppgifter är stor. 
 
Antalet rekryteringar 2018 var större än tidigare år och anledningarna till det var flera. 
Förutom normal personalomsättning där medarbetare går vidare efter ett antal år för att 
utvecklas åt annat håll fick länsstyrelserna en del nya uppdrag och ytterligare ekonomiska 
resurser. Länsstyrelsen rekryterade bland annat fler medarbetare till verksamheterna 
miljötillsyn, vattenverksamhet, förorenade områden, mänskliga rättigheter och klimat och 
energi. Länsstyrelsen valde också att förstärka kompetensen inom kommunikation, 
upphandling, diarium och arkiv. Detta för att bättre kunna stötta handläggarna på de olika 
områdena med rätt kompetens på rätt plats. Den satsningen var positiv för länsstyrelsens 
verksamhet och har gett ökad effektivitet och kvalitet. 
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Vissa anställningar var svåra att få kompetenta sökande till. Det ledde till att länsstyrelsen 
fick utlysa bland annat jakthandläggare och jurist flera gånger. Länsstyrelsen hade stor 
omsättning på jurister under året vilket medförde hög arbetsbelastning inom den gruppen. 
Jurist har under flera års tid varit en svår kompetens att rekrytera. Den erfarenheten delar vi 
med fler länsstyrelser.  
 
Bristen på juristkompetens gav negativa återverkningar på länsstyrelsens övriga verksamhet 
som var beroende av juristernas kompetens. Det fattades juristkompetens under hela 2018. 
Arbetsmiljön var ansträngd bland de kvarvarande juristerna och ansvarig chef och 
länsledningen gjorde tydliga prioriteringar för att värna hälsa och arbetsmiljö för 
medarbetarna. Länsstyrelsen tog viss hjälp från annan länsstyrelse och hade möjlighet att 
anställa en pensionerad jurist under en period. Under senare delen av året anställde 
länsstyrelsen flera jurister varav en var en erfaren chefsjurist. Juristgruppen fick då utrymme 
att påbörja arbetet med att få stabilitet i gruppen och i dess arbete.  
 
Jakthandläggare var också en mycket svår rekrytering som krävde flera annonseringar. Under 
tiden som länsstyrelsen var utan jakthandläggare kunde verksamheten fungera hjälpligt tack 
vare en inlånad medarbetare på deltid. 

För att hinna med rekryteringsarbetet och kunna hitta rätt kompetens avropade 
länsstyrelsen tjänster från ett rekryteringsföretag som utförde några rekryteringar. 
Länsstyrelsen valde också att hyra in två medarbetare för att under en begränsad period 
arbeta med en arbetsanhopning som uppstod inom handläggningen av solcellsstöd.  
 
Alla länsstyrelser fick extra resurser till miljötillsyn, vattenverksamhet och förorenade 
områden vilket ledde till att alla rekryterade samma kompetens samtidigt. Det blev svårt att 
hitta erfarna handläggare inom de områdena men länsstyrelsen lyckades hitta den 
kompetens som behövdes. För de nya mindre erfarna medarbetarna ordnade ansvarig chef 
utbyte med andra relevanta myndigheter för att få en kompetensöverföring vilket var ett 
vinnande koncept. 
 
Vid en analys av orsakerna till de generella svårigheterna att rekrytera inom vissa områden 
handlar det i vissa fall om brist på kompetens på arbetsmarknaden eller konkurrens om 
samma kompetens. I andra fall handlar det om att länsstyrelsen endast kan erbjuda en 
visstidsanställning i stället för en tillsvidareanställning. 
 
Det faktum att det centrala kollektivavtalet säger att personer som får en tidsbegränsad 
anställning i staten ska få tjänstledigt från nuvarande anställning blir ett allt större problem 
vid rekrytering av kvalificerad kompetens. Regeln innebär svårigheter att 
ersättningsrekrytera då länsstyrelsen under personens tjänstledighet endast kan erbjuda en 
kortvarig tidsbegränsad anställning till en ny medarbetare. Det gör att antalet kvalificerade 
sökande minskar. 
 
En tredje orsak till rekryteringssvårigheter kan vara arbetsmarknadsläget i stort i Blekinge. 
Det är svårare att hitta arbete för medflyttande vilket har uppmärksammats av både 
kommuner och företag i länet. 
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För att kunna få rätt kompetens var länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen tvungen att betala 
mer i lön är vad som var budgeterat från början. Det frestar på ekonomin men det är 
samtidigt en nödvändighet för länsstyrelsen att i vissa prioriterade fall kunna möta de högre 
löneanspråken för att säkerställa kompetensförsörjningen och förmågan att fullgöra 
länsstyrelsens uppdrag. Under 2018 var länsstyrelsens ekonomi i ett sådant läge att detta 
utrymme fanns men det är inte långsiktigt hållbart då myndighetens lönestruktur påverkas 
negativt och det påverkar även den totala kompetensförsörjningen.  
 
Det faktiska utfallet av länsstyrelsens rekryteringsarbete under 2018 var sju nya medarbetare 
till visstidsanställningar och 25 nya medarbetare till tillsvidareanställningar, totalt sett elva 
män och 21 kvinnor. Länsstyrelsens strävan är att tillsvidareanställa i så hög grad som 
möjligt. Det är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Andelen män som sökte anställning på länsstyrelsen var 37 %. Att det var färre män än 
kvinnor som söker anställningar på länsstyrelsen är ett mönster vi kan se över tid. 
Att fler kvinnor söker och får anställning avspeglas också i länsstyrelsens könsfördelning där 
kvinnorna har varit i majoritet under många år. 
 
Kompetensutveckling 
Inom ramen för arbetet med god kompetensförsörjning är utveckling för medarbetarna 
viktigt. Att bredda och höja kompetensnivån och kunna behålla rätt kompetens för att 
uppfylla uppdraget på ett så effektivt, kvalitativt och rättssäkert sätt som möjligt.  
 
Länsstyrelsens introduktionsprogram är en del i myndighetens kontinuerliga 
utbildningsinsatser. I programmet ingår bland annat utbildning kring 
statstjänstemannarollen, mänskliga rättigheter, informationssäkerhet och miljöledning. 
Programmet sträcker sig över tid och består av olika delar av både praktiskt och teoretisk 
karaktär. Det ger en god grund för förståelsen för länsstyrelsens hela verksamhet. 
Introduktionsprogrammet är under ständig utveckling utifrån de behov som uppstår. Det 
fungerar bra och gensvaret från medarbetarna är positivt.  
 
Utöver att delta på gemensamma utbildningar deltog medarbetarna på utbildningar inom 
sina sakområden. Rekryterande chefer fick en intern utbildning i kompetensbaserad 
rekrytering för att uppdatera kunskaperna och som ett led i att upprätthålla god kvalitet i 
rekryteringsarbetet som är en av de avgörande delarna för myndighetens 
kompetensförsörjning. 
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Sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 

Kön Ålder 2018 2017 
Antal 

anställda* 
Total 

sjukfrånvaro 
i förhållande 

till 
sammanlagd 

ordinarie 
arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
förhållande 

till total sjuk-
frånvaro (%) 

Antal 
anställda* 

Total sjuk-
frånvaro i 

förhållande 
till 

sammanlagd 
ordinarie 

arbetstid (%) 

Sjukfrånvaro 
60 dagar 

och längre i 
för-hållande 
till total sjuk-
frånvaro (%) 

Män ≤29 2,7 0,0 % 0,0 % 2,0 0,4 %2 0,0 % 

30-49 21,9 2,3 % 18,9 % 21,9 3,7 % 28,6 % 

 50≥ 21,4 4,6 % 83,2 % 19,4 7,0 % 76,0 % 

Alla 46,0 3,2 % 65,0 % 43,4 5,0 % 57,3 % 

Kvinnor  ≤29 5,6 7,4 % 84,5 % 4,2 2,2 %2 0.0 % 

30–49 47,4 5,3 % 66,9 % 44,6 4,4 % 51,8 % 

50≥ 25,6 6,1 % 72,4 % 22,8 6,5 % 87,2 % 

Alla 78,6 5,7 % 70,5 % 71,6 4,9 % 64,0 % 

Samtliga  ≤29 8,3 5,1 % 84,0 % 6,2 1,6 %2 0,0 % 

30–49 69,3 4,4 % 60,7 % 66,5 4,2 % 46,2 % 

50≥ 47,0 5,4 % 77,0 % 42,2 6,7 % 82,2 % 

Summa 124,6 4,8 % 69,2 % 115,0 5,0 % 61,8 % 
 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business WorldK 

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

2. Rättelse då Hypergene visar andra siffror jämfört med ÅR 2017 

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § 
Länsstyrelsens mål för 2018 var att sjukfrånvaron skulle ligga på 3,7 %. Det målet står fast 
sedan några år tillbaka grundat på år 2012. Siffrorna för 2018 var 4,8 %. Det är höga siffror men 
lägre än 2017 då sjukfrånvaron var 5,0 %. Kvinnornas totala sjuktal var 5,7 % (4,9 % 2017) och 
männens var 3,2 %t (5,0 % 2017).  Att männens totala sjukfrånvaro minskade så mycket beror 
på att en långtidssjukskriven person gick i pension. Att kvinnornas sjukfrånvaro istället 
ökade beror på att några långtidssjukskrivningar tillkom. 

Totalt sett var knappt ett tiotal medarbetare långtidssjukskrivna under 2018. Vid utgången av 
året var ett fåtal av dessa fortfarande sjukskrivna. 

Vid en analys av orsakerna bakom 2018 års siffror ser vi att huvudorsakerna till de höga 
sjukskrivningstalen är långvarig fysisk sjukdom hos några medarbetare tillsammans med 
sjukskrivning av psykosociala skäl hos ett litet antal medarbetare. 

De personer som var helt eller delvis sjukskrivna på grund av psykosociala skäl, och även de 
som i tidigt skede signalerade stressymptom till sina chefer, träffade alla företagshälsovården 
för bedömning, stödsamtal och eventuellt andra åtgärder. Den psykosociala ohälsan beror 
inte bara på arbetssituation utan är en helhet där både arbetssituation och privatlivet spelar 
in. 
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Det fungerade bra för berörda personer med de åtgärder som företagshälsovården vidtog. En 
stor majoritet av dem som påbörjade sin kontakt med företagshälsovården under 2018 
avslutade också sin kontakt med dem under året och kunde även avsluta sin 
eventuella sjukskrivning. 

Respektive avdelningschef hade regelbunden kontakt med sina helt eller delvis sjukskrivna 
medarbetare och de hade även kontakt med läkare och försäkringskassan. 
Avdelningscheferna förde så tidig dialog som möjligt med berörda medarbetare för att 
underlätta arbetssituationen och prioritera och avgränsa arbetsuppgifter. 

De medarbetare som var sjukskrivna med anledning av fysisk sjukdom hade 
avdelningscheferna regelbunden kontakt med. Omfattningen av deras sjukskrivning kunde 
inte arbetsgivaren underlätta eller påverka då de hade fysiska orsaker. För dessa medarbetare 
fanns en given plan för medicinsk behandling, rehabilitering och återgång i arbete.  
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Information av väsentlig betydelse för regeringens 
uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § FÅB 
 

Höga flöden 
I början av året drabbades Blekinge av mycket höga vattenflöden. Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI) utfärdade både klass 1 och klass 2 varningar för 
översvämningsrisker i länets vattendrag. Det höga vattenflödet bidrog också till att de 
dammar som fanns i berörda vattendrag var hårt påfrestade och riskerade att rämna. 

I förebyggande syfte begärde därför länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg 
nationella förstärkningsresurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Ett av myndighetens lager av barriärer flyttades närmare områdena med ovanligt höga 
vattenflöden. 
Ett lager av barriärer flyttades till Kristianstad, som är strategiskt placerat mellan Skåne, 
Blekinge och sydvästra Kronoberg där vattenflödena varit som mest alarmerande. 
Barriärerna kan sättas in på platser där vattennivåerna är mycket höga för att höja 
strandkanten, och tanken är att de främst ska användas i närheten av samhällsviktiga platser 
såsom ett sjukhus eller en järnvägsövergång. Samtidigt höjde länsstyrelsen i Blekinge sin 
beredskap. 
 

Bränder 
I Blekinge län rådde mycket hög skogsbrandsrisk redan under maj månad och 
eldningsförbud infördes och skogsbrandsflyget aktiverades. Under hela sommaren var det 
mycket stor eller extremt stor risk för skogsbrand och Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Instituts (SMHI) brandriskdata visade aldrig tidigare uppmätta värden. 
Länsstyrelsen etablerade tidigt samverkan med angränsande län och egna aktörer inom länet 
för att följa utvecklingen, införa förbyggande åtgärder och för information till allmänhet och 
skogsbruk. Länsstyrelsen valde att ge dispenser till eldningsförbudet, senare grillförbud, där 
detta ansågs möjligt vilket innebar en stor arbetsinsats under sommaren.   

Daglig samverkan med länets båda räddningstjänster etablerades och genomfördes via Rakel. 
Antalet bränder i Blekinges skog och mark var under tiden 15 maj- 15 augusti 134 stycken 
(2017, 34 st). Detta innebar en stor påfrestning på länets räddningstjänstresurser vilket kunde 
hanteras genom snabba insatser, samverkan och stöd från försvarsmakten, i de fall detta 
behövdes. Fem av bränderna bedöms som större. Länets skogsbrandsflyg flög två gånger per 
dag, genomförde totalt 215 flygningar och upptäckte minst 11 bränder i länet under sina 
flygningar. De utgör även ett stöd i att vägleda räddningstjänst till brandplatsen, ge lägesbild 
genom fotografering. 
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Bild 15.  Brand i Blekinges marker 

 

Torka 
Huvuddelen av jordbruksområdena i länet har fått väldigt lite regn under sommaren. 
Förstaskörden blev 50 – 90 % av vad det brukar vara. Andraskörden blev bara 0 – 30 %, enligt 
Jordbruksverket. 

Alla grödor var drabbade. Foderbristen gjorde att många valde att ensilera 
spannmålsgrödorna. Det växte i princip inget på betena och många började stödutfodra med 
grovfoder redan under sensommaren. 

Slaktköer och bristen på foder gjorde också att livdjursmarknaden var mättad vilket 
sammantaget gjorde det svårt för lantbrukarna att dra ner på antalet djur. 

Länsstyrelsen deltog i flera av Lantbrukarna Riksförenings (LRF) informationsmöten för 
bönder och hästnäringen samt bistod med stöd och information till djurhållare och var en 
viktig samverkande länk mellan djurhållare och andra myndigheter. 

Länsstyrelsen öppnade bland annat en sida på Facebook som anslagstavla för att underlätta 
att markägare och djurägare hittar varandra snabbt. 

Länsstyrelsen höll också ett samverkansmöte där representanter från LRF, 
hushållningssällskapet VÄXA, Lantmännen, Hushållningssällskapet och kommunerna 
deltog.  

2018 års torka ledde till att Länsstyrelsen Blekinge behövde omfördela resurser från ordinarie 
kontrollverksamhet till att arbeta med såväl nationell som regional samverkan relaterat till 
torkan.  
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Bild 16.  Torka i Blekinge 

 

Ombyggnation av lokaler 
Länsstyrelsen Blekinge har låtit bygga om och anpassa kontorslokalerna till mer yta per 
person enligt de rekommendationer som finns. Fastighetsägaren bytte samtidigt ut 
ventilationssystemet, som en garantiåtgärd. Detta har inneburit en ombyggnadstid på elva 
månader år 2018 och ombyggnationen skedde i fyra etapper. Det gick genom god planering, 
etappvis, att genomföra ombyggnaden och anpassningen av lokalerna utan att evakuera 
medarbetare till annan adress. Men det medförde att alla medarbetare var tvungna att byta 
arbetsplats mellan en till två gånger under året och tidvis var det både stökigt och bullrigt i 
lokalerna. Vidare innebar ombyggnationen att lokalerna inte hade någon kylanläggning 
under denna varma sommar. Eftersom det blev alldeles för varmt i lokalerna så erbjöd 
länsstyrelsen medarbetarna, som inte hade semester, möjligheten att arbeta hemifrån. 

Projektet avslutades i september 2018 men länsstyrelsen håller i januari 2019 fortfarande på 
att lägga sista handen vid interiören. Länsstyrelsen Blekinge har nu ett nytt lokalkontrakt 
och nyanpassade lokaler och för 2019 och de närmaste åren så är inga fler lokalförändringar 
inplanerade. 
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Finansiell redovisning  
Resultaträkning 
 
RESULTATRÄKNING (TKR)    
    2018 2017 Not 
Verksamhetens intäkter       
  Intäkter av anslag 68 003 64 630 1 
  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 830 2 984 2 
  Intäkter av bidrag 63 540 45 901 3 
  Finansiella intäkter 9 14 4 
  Summa 135 381 113 529   
          
Verksamhetens kostnader       
  Kostnader för personal -79 861 -70 899 5 
  Kostnader för lokaler -6 139 -6 095 6 
  Övriga driftskostnader -48 852 -35 795 7 
  Finansiella kostnader -133 -101 8 
  Avskrivningar och nedskrivningar -350 -598 9 
  Summa -135 336 -113 487   
          
Verksamhetsutfall 46 43   
          
          
Uppbördsverksamhet       
  Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 4 906 3 992 10 
  Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 906 -3 992 11 
  Saldo 0 0   
          
Transfereringar       
  Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 13 159 9 991 12 
  Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 15 287 14 568 13 
  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -3 28 14 
  Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 5 -28 15 
  Lämnade bidrag -28 449 -24 559 16 
      Saldo  0 0   
          
Årets kapitalförändring   46 43 17 
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Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING     
TILLGÅNGAR (TKR) 2018-12-31 2017-12-31 Not 
Immateriella anläggningstillgångar       
  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 47   
Summa 12 47 18 
          
Materiella anläggningstillgångar       
  Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 868 474   
Summa 1 868 474 19 
          
Utlåning       
  Utlåning 95 153   
Summa 95 153 20 
          
Kortfristiga fordringar       
  Kundfordringar 382 130 21 
  Fordringar hos andra myndigheter 3 506 2 796 22 
  Övriga kortfristiga fordringar 1 622 1 443 23 
Summa 5 510 4 369   
          
Periodavgränsningsposter       
  Förutbetalda kostnader 2 007 1 848   
  Upplupna bidragsintäkter 7 113 3 815   
  Övriga upplupna intäkter 50 4   
Summa 9 170 5 667 24 
          
Avräkning med statsverket       
  Avräkning med statsverket 35 014 7 732   
Summa 35 014 7 732 25 
          
Kassa och bank       
  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 4 703 33 788 26 
  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 11 677 11 812 27 
Summa 16 380 45 601   
          

Summa tillgångar 68 048 64 041   

 

 

  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

143 
 

BALANSRÄKNING     
KAPITAL OCH SKULDER (TKR) 2018-12-31 2017-12-31 Not 
Myndighetskapital       
  Statskapital 393 451   
  Balanserad kapitalförändring -400 -442   
  Kapitalförändring enligt resultaträkningen 46 43   
Summa 39 51 28 
          
Fonder       
  Fonder 72 78   
Summa 72 78 15 
          
Avsättningar       
  Övriga avsättningar 1 446 1 289 29 
Summa 1 446 1 289   
          
Skulder m.m.       
  Lån i Riksgäldskontoret 1 792 379 30 
  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 31 
  Kortfristiga skulder till andra myndigheter 4 556 2 890 32 
  Leverantörsskulder 6 672 7 557 33 
  Övriga kortfristiga skulder 1 785 1 556 34 
  Depositioner 11 677 11 812 35 
Summa 26 483 24 195   
          
Periodavgränsningsposter       
  Upplupna kostnader 8 834 6 183   
  Oförbrukade bidrag 31 175 32 245   
  Övriga förutbetalda intäkter 0 0   
Summa 40 008 38 428 36 
          

Summa kapital och skulder 68 048 64 041  
 

          

 
 

   
    2018-12-31 2017-12-31 Not 
Ansvarsförbindelser       
  Övriga ansvarsförbindelser 0 253            37 
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Anslagsredovisning 
Redovisning mot anslag         
Belopp i tkr         
Anslag 
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Not 
                  
Utgiftsområde 01                 
Rikets styrelse, anslagspost 9                 
01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län 2 047 69 477 -85 -62 71 377 -69 192 2 185 38 

                  
Utgiftsområde 19                 
Regional tillväxt, anslagspost 9                 

19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län 3 293 12 014 0 -3 293 12 014 -11 969 45 39 
                  
Summa 5 340 81 491 -85 -3 355 83 391 -81 161 2 230   

         

Kommentar: 
Utgifter 69 192 tkr på anslag 01 05 001 009 Länsstyrelserna m m är uppdelad på 67 127 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 2 065 tkr i 
not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.  
 
11 969 tkr på anslag 19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder är uppdelad på 875 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 11 094 tkr i not 12 
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag. 600 tkr har använts till Uppföljning och utvärdering. 

         
         
Redovisning mot inkomsttitel         
Belopp i tkr         

Inkomsttitel          
 Beräknat 

belopp Inkomster Not 
            
2322 002 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet     1  0   
2511 003 Expeditions- och ansökningsavgifter     500  500   
2537 103 Miljöskyddsavgift     2 700  4 063   
2552 301 Avgifter enligt avfallsförordningen (Lst)     50  47   
2714 101 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen     0  295   
4136 002 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet     40  58   
            
Summa           3 291  4 964 10 
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Redovisning av beställningsbemyndiganden       
Belopp i tkr         
Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndigande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

Not 
    2018 2018 2019 2020 2021 2022   

19 01 001 009                 
Regionala tillväxtåtgärder, 
anslagspost 9 Blekinge län 23 000 18 573 14 302 12 000 1 302 1 000 0 39 
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Tilläggsupplysningar och noter 

Resultatredovisningen - principer  

Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. 

De flesta belopp i resultatredovisningen är framtagna med hjälp av ett 
länsstyrelsegemensamt rapportpaket. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger 
avrundningsdifferenser. Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där inte annat anges. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. 
Sammanlagd arbetad tid divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 
710 timmar. I årsredovisningar från år 2014 och tidigare är årsarbetskraften baserad på 1 
760 timmar.  

Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med 
anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver räknas timanställdas 
anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställningsperioden. 

Brukarundersökning 

Länsstyrelsen i Blekinge gjorde ingen brukarundersökning 2018. 

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket 

I regleringsbrevet för 2018 har regeringen beslutat om följande undantag från det 
ekonomiadministrativa regelverket: 

”Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första - tredje styckena 
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 
§ andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att 
resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller 
volym och kostnader. 

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i 
resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och 
årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar 
från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter.” 

Istället ska redovisning ske enligt regeringens särskilda beslut S2012/4487/SFÖ.  
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
förordningen. 

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. 
Regeringen har beslutat att återrapportering genom årsredovisningen ska ske enligt 
anvisningar som framgår under rubriken Verksamhet i avsnitt 1 "Mål och 
Återrapporteringskrav", avsnitt 2 "Organisationsstyrning" och avsnitt 6 "Avgifter och bidrag" 
samt bilaga 1 "Mall för redovisning av statistik" i regleringsbrevet. Anvisningarna utgör ett 
undantag från bestämmelserna i 3 kap. 2 § FÅB och i vissa fall undantag från 3 kap. 1 § 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 5 januari 
2019.   
 
De flesta belopp i resultatredovisning och de finansiella delarna är framtagna med hjälp av 
exelerator. Det innebär att talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser. 

 
Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen redovisas 
som periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har fastställts 
till 20 tkr.  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror med mera för att 
kostnaden ska belasta rätt period. Skulder till personalen i form av kompledighet och 
semesterlöner redovisas månadsvis och regleras årsvis med värdeförändring till följd av 
ändrade löner m.m. 

Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. 
Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas 
som upplupna bidragsintäkter. 
 
Anläggningstillgångar  

Tillgångar med en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år och ett anskaffningsvärde på 
minst ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Immateriella 
anläggningstillgångar vid anskaffningsvärde på minst 100 tkr och för förbättringsutgifter på 
annans fastighet på minst 50 tkr.  

Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska 
utvecklingen och prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 
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På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis. Följande avskrivningstider 
tillämpas. 

    Avskrivningstid 

Immateriella anläggningstillgångar   3 år 

   
Materiella anläggningstillgångar:      
- Förbättringsutgift på annans fastighet    högst 7 år 
- Maskiner, inventarier m.m.     
IT-utrustning     3 år 
Leasingavtal     3 år 
Bilar och transportmedel    4 år 
Maskiner     4 år 
Konst     ingen avskrivning 
Övriga inventarier     5 år 
- Pågående nyanläggning    ingen avskrivning 

Lånefordringar 

Länsstyrelsen gör bedömning av nedskrivningsbehov inför årsbokslut. 

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Fordringar som 
efter 3 år bedöms som osannolika att driva in bokförs som befarad förlust. 

  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE ÅRSREDOVISNING 2018 

149 
 

Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2§ förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande 
befattningshavare samt uppgift om uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 
   
Namn Ersättning kronor Andra uppdrag 

      
Landshövding     

Nordin, Sten 1 387 527 Ledamot Fortum Värme AB 
      
Länsråd/Länsöverdirektör     

Morgonsköld, Helena 1 011 057   
      
Insynsråd     

Karlsson, Inger 4 500   

Johansson, Sven-Eric 3 000 Ordförande i Mixi Print AB 

Hederstierna, Anders 1 500   

Forsbrand, Magnus 3 000 Styrelseordförande i Almi företagspartner Blekinge AB 

Andersson, Eva-Marie 4 500 
Ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan, VD KFH:s Service AB, 
vice ordförande Litorina Folkhögskola 

Jeppsson, Peter 3 000 Styrelseledamot i Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB 

Fredriksson, Roger 3 000 Styrelseordförande i AB Ronneby Helsobrunn 

Rudolfsson, Sara 4 930 

Ordförande i Olofströms Näringsliv AB, ledamot i Almi 
Företagspartner Blekinge AB, ordförande i Holje Holding AB, 
ledamot i Sydöstra Sveriges Dagblad AB, suppleant i Anders 
Rudolfsson Entreprenad Holding AB 
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Noter till resultaträkningen 
Not 1 Intäkter av anslag 2018 2017 
    

 
    

    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 67 127  63 909  
    Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009 0  -87  
    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 67 127  63 822  
          

    19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 875  808  

    Summa intäkter av anslag 68 003  64 630  

    

Skillnaden mellan summan av intäkter av anslag samt medel som erhållits från statens budget för finansiering 
av bidrag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld 
intjänad till och med 2008 enligt övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen, vilket syns i utfallet för 
år 2017.  
 
875 tkr är förbrukat på anslag Regionala tillväxtåtgärder. 600 tkr avser Uppföljning och utvärdering och 
resterande del avser till största del Regional projektverksamhet där kostnaden utgörs av kostnader för projekt 
inom livsmedelsstrategi.  

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017 
         
   Offentligrättsliga avgifter 426  405  

   Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 1 772  2 004  

   Intäkter av andra ersättningar 1 632  576  

   Summa 3 830  2 984  
         

   
Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består 
av     

   Intäkter uthyrning 343  356  

   Intäkter utbildning/konferenser 60  27  

   Intäkter konsultuppdrag 1 336  1 590  

   Intäkter övriga 4 § avgifter 33  32  

   Summa 1 772  2 004  

    

Den i separat tabell redovisad avgiftsbelagd verksamhet är inte jämförbar med denna not. Den separata 
tabellen avser enbart sådan verksamhet som ska ge ett årligt resultat. Övriga intäkter av avgifter har inte 
motsvarande kostnader och uppvisar inte något resultat utan ingår bl.a. i anslagsredovisningen, älgvårdsfond 
och externa medel gentemot andra myndigheter.  
 
Gruppen intäkter av andra ersättningar har utökats utifrån att verksamhet angående omhändertagande av djur 
övertogs från Polisen den 1 juni 2018 och är anslagsfinansierad. Verkställighetskostnader minus ersättning för 
försålda djur anses utgöra sanktionsavgift och redovisas här.  
Intäkter av andra ersättningar har ökat mellan åren. Det beror främst på fler skogsavverkningar och försäljning 
av tjänstefordon.  
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Not 3 Intäkter av bidrag 2018 2017 
          
    Bidrag från statliga myndigheter 59 992  44 496  
    varav     
    Kammarkollegiet 0  286  
    Riksantikvarieämbetet 6 351  4 133  
    Länsstyrelsen i Dalarnas län 115  123  
    Länsstyrelsen i Jönköpings län 19  0  
    Länsstyrelsen i Kalmar län 312  270  
    Länsstyrelsen i Kronobergs län 225  300  
    Länsstyrelsen i Stockholms län 66  234  
    Länsstyrelsen i Södermanlands län 112  141  
    Länsstyrelsen i Uppsala län 0  -0  
    Länsstyrelsen i Örebro län 12 412  7 681  
    Länsstyrelsen i Hallands län 34  0  
    Socialstyrelsen 414  799  
    Lunds universitet 23  19  
    Länsstyrelsen i Västra Götalands län 0  2  
    Länsstyrelsen i Skåne län 197  342  
    Skogsstyrelsen 1 021  173  
    Arbetsförmedlingen 1 086  483  
    Naturvårdsverket 22 719  19 949  
    Skatteverket -52  0  
    Sveriges lantbruksuniversitet -32  -3  
    Statens jordbruksverk 2 772  1 540  
    Affärsverket svenska kraftnät 9  -108  
    Regeringskansliet 17  0  
    Statens energimyndighet 363  778  
    Valmyndigheten 640  10  
    Försäkringskassan 33  13  
    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3 329  744  
    Tillväxtverket 85  37  
    Trafikverket 588  519  
    Havs- och vattenmyndigheten 7 098  5 269  
    Folkhälsomyndigheten 36  711  
    Övriga motparter 0  50  
          
    Bidrag från övriga 3 548  1 405  
    varav bidrag från EU:s fonder     

    Life - program för miljö- och klimatpolitik 2 641  1 359  

    Summa 63 540  45 901  
          

    

Intäkterna från Riksantikvarieämbetet har ökat drygt 2 mnkr från år 2017 till år 2018. Ökningen orsakas främst 
av restaurering av hamnanläggning i äldre stenbrottsmiljö i Blekinges skärgård.  
Bidragsintäkterna från Länsstyrelsen i Örebro har även dem ökat mellan år 2017 och 2018. Bakgrunden till 
detta är att år 2017 gick hanteringen av ett flertal bidrag över från olika myndigheter till Länsstyrelsen i Örebro, 
vilket redan år 2017 ledde till ökade bidragsintäker från denna finansiär. År 2018 utökades dessa 
dispositionsrätter ytterligare. Bidragsintäkterna från Naturvårdsverket har ökat med 2,8 mnkr vilket beror på 
ökade anslag främst inom naturvårdsförvaltningen, gröna jobb samt inom våtmarker.  
Intäkterna från Statens jordbruksverk är under år 2018 ca 1,2 mnkr högre än tidigare år eftersom flera nya 
projekt har startats upp inom landsbygdsprogrammet.   
Intäkterna från MSB har ökat 2,6 mnkr då verksamheten inom kris och samhällsberedskap har ökat. 
Bidragsintäkterna från Havs- och vattenmyndigheten har ökat med 1,8 mnkr år 2018. Ökningen orsakas främst 
av LOVA bidrag avseende åtgärder inom lokala och kommunala våtmarksprojekt samt fortsatta åtgärder för att 
Lyckebyån ska uppnå god ekologisk status. Bidrag från övriga finansiärer har ökat 2,1 mnkr. Den huvudsakliga 
ökningen avser LIFE projektet BTG (Life Bridging The Gap) samt projekt avseende uppbyggnad av infrastruktur 
i skärgården för besöksnäringen och framtida utveckling.  
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Not 4 Finansiella intäkter 2018 2017 
          
    Räntekonto i Riksgälden 4  3  

    Övriga finansiella intäkter 5  11  

    Summa 9  14  
          

    
Riksgäldskontoret har sedan år 2015 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på 
avistalånet och räntekostnader på räntekontot. 

          
Not 5 Kostnader för personal 2018 2017 
          

    
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal -53 357  -47 156  

    varav     
    Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -281  -260  

    Övriga kostnader för personal -26 504  -23 743  

    Summa -79 861  -70 899  
          

    

Antalet årsarbetskrafter har ökat med 11 mellan år 2017 och 2018. Detta medför en ökning av 
personalkostnaderna år 2018.  

          
Not 6 Kostnader för lokaler 2018 2017 
          
    Kostnader för lokaler -6 139  -6 095  
          
Not 7 Övriga driftskostnader 2018 2017 
          
    Övriga driftskostnader -48 852  -35 795  
          

    

Ökningen av övriga driftskostnader orsakas i huvudsak av högre konsultkostnader främst inom 
externfinansierad verksamhet mot Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Örebro, Naturvårdsverket samt Havs- 
och Vattenmyndigheten men även av högre konsultkostnader mot förvaltningsanslaget och där främst inom IT-
verksamhet.  

          
Not 8 Finansiella kostnader 2018 2017 
          
    Räntekostnader i Riksgälden -129  -95  
    Övriga finansiella kostnader -4  -6  

    Summa -133  -101  
         

    
Riksgäldskontoret har sedan år 2015 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på 
avistalånet och räntekostnader på räntekontot. 

          
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2018 2017 
          
    Avskrivningar och nedskrivningar -350  -598  
          

    
År 2018 återstår inte längre några avskrivningskostnader för de större möbelinköp som gjordes vid flytt till nya 
kontorslokaler år 2012. Detta föranleder lägre avskrivningskostnader år 2018.  
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte 

disponeras 
2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
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    Avgifter med bestämt ekonomiskt mål                   

    
2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter -2 648  -1 985  500  500  0 2 780  500  -2 280  -6 913  

    2537 Miljöskyddsavgift 626  1 608  2 700  4 063  0 1 264  2 700  2 799  5 033  
    2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 3  -5  50  47  0 65  50  -18  -20  
    varav   0        0        
     - Avgifter enligt avfallsförordningen 3  -5  50  47  0 60  50  -13  -16  
     - Övriga avgifter 0  0  0  0  0 4  0  -4  -4  
                        

    
Övriga intäkter som inte disponeras 
och inte har bestämt ekonomiskt mål 1  99    296            

                        

    
2322 Räntor på övriga näringslån, 
Kammarkollegiet 1  6  1  0            

    2714 Sanktionsavgifter 0  93  0  295            

                        

    
Summa avgifter redovisade mot 
inkomsttitel -2 018  -284    4 906    4 108    502  -1 801  

                        

    

Kommentar:  
Uppgifterna speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. Noten är uppdelad på 
avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål. På de avgifter som har bestämt ekonomiskt mål är 
lönekostnaderna hämtade utifrån redovisning på respektive verksamhetskod med finansiering förvaltningsanslag. På de 
kostnaderna läggs OH på utifrån Tabell B för samtliga år.  
 
Nettoutfallet avseende miljöskyddsavgifter har ökat år 2018 jmf med år 2017. Ökningen orsakas av att intäkter av 
planerad/egeninitierad tillsyn av Sevesoverksamhet har tillkommit år 2018 samt att den rabatt som fanns på 
miljöskyddsavgifter år 2017 har tagits bort år 2018. Vidare har inte kostnaderna för verksamheten ökat i samma omfattning 
som intäkterna.   
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2018 2017 
          
    Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -4 906  -3 992  
          
Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2018 2017 
          
    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 2 065  2 078  

    19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 11 094  7 913  

    Summa 13 159  9 991  
          
Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2018 2017 
          
    Från myndighet     
    Kammarkollegiet 35  300  
    Länsstyrelsen i Örebro län 595  258  
    Socialstyrelsen 1 210  1 210  
    Naturvårdsverket 5 921  2 103  
    Statens jordbruksverk 50  0  
    Regeringskansliet -256  -232  
    Statens energimyndighet 0  226  

    Havs- och vattenmyndigheten 7 732  10 704  

    Summa 15 287  14 568  

    

Medel från Naturvårdsverket har ökat med nästan 4 mnkr år 2018. Ökningen beror främst på att Blekinge län har 
beviljats LOVA medel för lokala och kommunala våtmarksprojekt.  
Medel från Havs- och vattenmyndigheten har minskat nästan 3 mnkr år 2018. Minskningen orsakas dels av en 
stor bidragsutbetalning avseende fiskevårdsbidrag som gjordes år 2017 och dels av en minskning av 
bidragsutbetalningar avseende biologisk återställning. Utbetalning av LOVA medel har däremot ökat.  

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2018 2017 
          

    Älgvårdsfonden -3  28  

    Summa -3  28  
          

    
Medlen i älgvårdsfonden finansierar i huvudsak arvoden till ledamöter i viltförvaltningsdelegationen samt 
kostnader för datasystem avseende jaktadministration.  

          

Not 15 Avsättning till/upplösning av fonder mm för transfereringsändamål 2018 2017 
          
    Ingående balans 78  50  
    Årets förändring -5  28  
    Utgående balans 72  78  
          
    Uppdelat på     
    Älgvårdsfonden     
    Ingående balans 78  50  

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -3  28  
    Lämnade bidrag -3  0  

    Utgående balans 72  78  
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Not 16 Lämnade bidrag 2018 2017 
          
    Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -13 671  -11 392  

    Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -14 778  -13 168  

    Summa Lämnade bidrag -28 449  -24 559  
          
    inom verksamhetsområden     
    Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet -2 065  -2 028  
    Jakt och viltvård -51  0  
    Företagsstöd inom regional tillväxt -2 760  -2 624  
    Regional projektverksamhet -8 334  -5 290  
    Kommunikationsplanering -631  -126  
    Allmänt och övergripande inom energi och klimat 0  -228  
    Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd 822  606  
    Miljömål -7 253  -2 594  

    
Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och 
kulturreservat) -11  -72  

    Förvaltning och skötsel av skyddade områden -425  -4  
    Havsmiljöförvaltning och havsplanering -532  -359  
    Allmänt och övergripande inom miljöfarlig verksamhet 0  -50  
    Efterbehandling av förorenade områden -680  0  
    Kalkning av försurade vatten -2 459  -2 560  
    Biologisk återställning i kalkade vatten -173  -2 253  
    Stöd till fisket -2 808  -2 451  
    Fiskevård och fritidsfiske -135  -3 120  
    Tillsyn och rådgivning inom alkohol- och tobak 0  -129  
    Jämställdhetsfrågor 0  -300  
    Frågor inom mänskliga rättigheter -1 210  -1 210  
    Allmänt och övergripande inom integration 0  232  
    Integrationsfrågor 256  0  
      -28 449  -24 559  
    varav finansiering genom EU-fonder     

    

Lämnade bidrag inom regional projektverksamhet är 3 mnkr högre år 2018 än år 2017. Ökningen orsakas av att 
den största delen av verksamheten övergår till Region Blekinge per 1 jan 2019. Inför övergången har en kraftig 
arbetsinsats gjorts för att betala ut så stor del av dessa medel som möjligt.  
Inom verksamhetsområdet för miljömål har bidragsutbetalningarna ökat med 4,7 mnkr mellan åren vilket dels 
föranleds av ökade LOVA bidrag avseende åtgärder inom lokala och kommunala våtmarks- och 
vattenvårdsprojekt och dels av minskade bidragsutbetalningar avseende lokala naturvårdsprojekt.  
Lämnade bidrag inom biologisk återställning i kalkade vatten har minskat 2 mnkr för 2018. Minskningen beror 
främst på att år 2017 gjordes två stora bidragsutbetalningar avseende Mörrumsån och Nättrabyån. År 2018 har 
enbart ett fåtal mindre utbetalningar gjorts.  
Inom Fiskevård och fritidsfiske har utbetalningarna minskat 3 mnkr år 2018. Orsaken är ett större arbete under 
åren 2016 och 2017 som avser utrivning av Mariebergs kraftstation. Inga större utbetalningar är gjorda år 2018 
inom verksamhetsområdet.   
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Not 17 Årets kapitalförändring 2018 2017 
          
    Verksamhetsutfall     
    Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan 46  -76  
    Anläggningstillgångar 0  -12  
    Semesterlöne- och löneskuld 0  217  

    
Årets minskning av semesterlöneskulden från 2008 som finansieras av 
anslag 0  -87  

    Summa verksamhetsutfall 46  43  

          

    Summa årets kapitalförändring 46  43  
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Noter till balansräkningen 
Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar     
    Ingående anskaffningsvärde 542 542 
    Utgående anskaffningsvärde 542 542 
          
    Ingående avskrivningar -495 -368 
    Årets avskrivningar -35 -127 
    Utgående avskrivningar -530 -495 
    Bokfört värde 12 47 
          
    Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 12 47 
          
Not 19 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Förbättringsutgifter på annans fastighet     
    Ingående anskaffningsvärde 984 984 
    Utgående anskaffningsvärde 984 984 
          
    Ingående avskrivningar -984 -973 
    Årets avskrivningar 0 -12 
    Utgående avskrivningar -984 -984 
          
    Bokfört värde 0 0 
          
    Maskiner, inventarier, installationer mm.     
    Ingående anskaffningsvärde 8 045 7 818 
    Årets anskaffning 1 703 227 
    Årets försäljning, utrangering -651 0 
    Utgående anskaffningsvärde 9 097 8 045 
          
    Ingående avskrivningar -7 572 -7 113 
    Årets avskrivningar -308 -458 

    Årets försäljning, utrangering 651 0 
    Utgående avskrivningar -7 228 -7 572 
          
    Bokfört värde 1 868 474 
          
    Pågående nyanläggningar     
          
    Bokfört värde 0 0 
          

    Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 1 868 474 
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Lånefordringar med villkorad 
återbetalningsskyldighet 

            
    

    Investeringsstöd 109 -58 0 51 0 0 0 51 

    Fiskerilån 44 0 0 44 0 0 0 44 

    Räntestöd 62 0 0 62 -62 0 -62 0 

                      

    Summa utlåning 214 -58 -62 156 -62 0 -62 95 
    Amortering avräknas mot inkomsttitel                 

    
4136 002 Återbetalning av övriga 
näringslån, Kammarkollegiet   -58             

    Summa amortering   -58             

                      

    

När låntagarna gör amorteringar på fiskerilån och räntestöd betalar Länsstyrelsen Blekinge detta vidare till berörd 
myndighet. Betalning sker till Kammarkollegiet när det gäller fiskerilån och till Statens jordbruksverk när det gäller 
räntestöd.  
Återstående löptid för Investeringsstöd är enligt plan 2021-10-31. 
Det fiskerilån som återstår hos Länsstyrelsen Blekinge är överlämnad till Kammarkollegiet. 
Avseende Räntestöd är fordringen nedskriven och bokförd som befarad utlåningsförlust.  
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Not 21 Kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Kundfordringar 382 130 
          
Not 22 Fordringar hos andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Diverse fordringar andra myndigheter 625 287 

    Mervärdesskatt 2 881 2 510 

    Summa 3 506 2 796 
          
Not 23 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Uppbördsfordringar 1 198 1 025 

    Övriga kortfristiga fordringar 424 418 

    Summa 1 622 1 443 
          
Not 24 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Förutbetalda kostnader     
    Förutbetalda hyror 1 733 1 624 

    Övriga förutbetalda kostnader 274 223 

    Summa förutbetalda kostnader 2 007 1 848 
          
    Upplupna bidragsintäkter     
    Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 6 594 3 815 
    Varav     
    Riksantikvarieämbetet 0 7 
    Länsstyrelsen i Örebro län 92 11 

    Skogsstyrelsen 103 17 
    Naturvårdsverket 1 872 577 
    Statens jordbruksverk 4 225 2 166 

    Statens energimyndighet 0 1 
    Valmyndigheten 0 10 

    Tillväxtverket 169 85 
    Havs- och vattenmyndigheten 133 942 

          
    Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 519 0 
    varav finansiering genom EU-fonder     
          
    Totala upplupna bidragsintäkter 7 113 3 815 
          
    Övriga upplupna intäkter 50 4 

          

    Summa periodavgränsningsposter 9 170 5 667 
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Upplupna bidragsintäkter från Naturvårdsverket har ökat med 1,3 mnkr år 2018 beroende på upparbetade 
kostnader inom LIFE projektet BTG (Life Bridging The Gap). 
Från Statens jordbruksverk har de upplupna bidragsintäkterna ökat med 2 mnkr mellan år 2017 och år 2018. 
Ökningen beror på att flera nya projekt har startat inom landsbygdsprogrammet under år 2018 och medel 
kommer att rekvireras under kommande år.  

Not 25 Avräkning med statsverket 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Uppbörd     
    Ingående balans -1 025 -292 
    Redovisat mot inkomsttitel (-) -4 964 -4 032 
    Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 4 791 3 299 
    Fordringar/skulder avseende uppbörd -1 198 -1 025 
          
    Anslag i icke räntebärande flöde     
    Ingående balans 3 0 
    Redovisat mot anslag (+) 11 969 8 721 

    
Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke 
räntebärande flöde (-) -11 972 -8 719 

    Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 3 
          
    Anslag i räntebärande flöde     
    Ingående balans -2 047 -1 859 
    Redovisat mot anslag (+) 69 192 65 987 
    Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -69 392 -66 175 
    Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 247 -2 047 
          

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag     
    Ingående balans 0 87 
    Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -87 
    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 0 0 
          
    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto      
    Ingående balans 10 801 11 063 
    Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 52 201 55 269 
    Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -31 724 -60 951 
    Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) 7 181 5 420 
    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 38 459 10 801 

          

    Summa utgående balansavräkning med statsverket 35 014 7 732 
          
Not 26 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Räntekonto i Riksgälden 4 703 33 788 
          
Not 27 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 11 677 11 812 
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Not  28 
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   Utgående balans 2017 451 0 -227 -86 -130 43 51 
   varav            
   Investeringsstöd (4136) 109 0 0 0 0 0 109 

   
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 -86 0 -76 -161 

   Anläggningstillgångar 0 0 -227 0 0 -12 -239 
   Semesterlöne- och löneskuld 0 0 0 0 -130 130 0 
                
   Ingående balans 2018 451 0 -227 -86 -130 43 51 
                
   Föregående års kapitalförändring 0 0 -12 -76 130 -43 0 
   Årets förändring               
   varav            
   Investeringsstöd (4136) -58 0 0 0 0 0 -58 

   
Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 0 0 46 46 

   Summa årets förändring -58 0 0 0 0 46 -12 
                
    Utgående balans 2018 393 0 -239 -161 0 46 39 
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Not  29 Övriga avsättningar 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Lokalt omställningsarbete     
    Årets förändring 157 140 
    Utgående balans 1 446 1 289 

          

    Summa övriga avsättningar 1 446 1 289 

    

Dessa omställningsmedel utgörs av 0,3 procent av medarbetarnas bruttolönesumma per år. 
Avsikten med medlen är att arbetsgivaren enligt det lokala avtalet om användning av 
omställningsmedel ska kunna finansiera omställningsåtgärder och aktiviteter som främjar 
verksamhetens och medarbetarnas utveckling utifrån nuvarande och väntade framtida behov. 
Länsstyrelsen Blekinge bedömer att ca 30 % av avsättningen kommer användas under det 
närmast följande räkenskapsåret. Andelen är dock osäker beroende på möjligheten att hitta rätt 
kompetens i rätt tid vid kommande pensionsavgångar.  

Not  30 Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Ingående balans 379 775 
    Under året upptagna lån 1 766 189 
    Årets amorteringar -354 -585 
    Utgående balans 1 792 379 
          

    Beviljad låneram 2 800 3 000 
          
Not 31 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31 
          
     Beviljad kreditram 3 900 3 900 
          
Not  32 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 2 782 1 364 
    Lagstadgade arbetsgivaravgifter 1 579 1 339 

    Mervärdesskatt 195 187 

    Summa 4 556 2 890 
          
Not  33 Leverantörsskulder 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Leverantörsskulder 6 672 7 557 
          
Not  34 Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Personalens källskatt 1 469 1 238 
    Övriga kortfristiga skulder 316 318 
    Bestående av     
    Övrigt 316 318 

          

    Summa 1 785 1 556 
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Not  35 Depositioner 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Depositioner 11 677 11 812 
          

    

Merparten av depositionerna utgörs av ett enskilt ärende, där de insatta beloppen till länsstyrelsen 
är totalt 11 442 tkr och gjordes år 2010 och år 2014. Bedömningen är att denna del av 
depositionerna kommer att regleras efter mer än 12 månader. 

          
Not 36 Periodavgränsningsposter 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Upplupna kostnader     
    Upplupna löner, arvoden inkl social avg 581 568 
    Upplupna semesterlöner inkl social avg 5 433 4 438 

    Övriga upplupna kostnader 2 819 1 178 

    Summa upplupna kostnader 8 834 6 183 

    

Semesterlöneskulden är en beräkning som har gjorts i början av januari år 2019. Beräkningen 
görs vid samma tidpunkt varje år och är baserad på det semesteruttag som är registrerat i 
lönesystemet under år 2018.  

          
    Oförbrukade bidrag från annan myndighet 31 161 29 590 
    varav     

    Kammarkollegiet 84 134 
    Riksantikvarieämbetet 1 881 3 666 

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 7 2 
    Länsstyrelsen i Jönköpings län 31 0 

    Länsstyrelsen i Kalmar län 181 461 
    Länsstyrelsen i Stockholms län 568 634 
    Länsstyrelsen i Södermanlands län 647 759 

    Länsstyrelsen i Uppsala län 297 297 
    Länsstyrelsen i Örebro län 4 145 4 333 

    Länsstyrelsen i Östergötlands län 521 22 
    Länsstyrelsen i Hallands län 0 34 
    Socialstyrelsen 568 541 

    Länsstyrelsen i Västra Götalands län 424 424 
    Länsstyrelsen i Skåne län 1 061 1 033 

    Skogsstyrelsen 1 924 0 
    Naturvårdsverket 5 136 2 334 

    Sveriges lantbruksuniversitet 116 84 
    Statens jordbruksverk 2 678 2 047 
    Affärsverket svenska kraftnät 41 50 

    Regeringskansliet 784 546 
    Statens energimyndighet 484 434 

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 080 7 409 
    Trafikverket 185 573 
    Havs- och vattenmyndigheten 5 316 3 655 

    Folkhälsomyndigheten 0 119 
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    Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas:     

     - Inom tre månader 4 087 5 280 

     - mer än tre månader till ett år 21 352 17 520 

     - mer än ett år till tre år 5 722 6 790 

     - mer än tre år 0 0 
          

    
Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller 
privatpersoner 14 2 655 

    varav finansiering genom EU-fonder     
    Life - program för miljö- och klimatpolitik 14 2 655 

          

    Summa oförbrukade bidrag 31 175 32 245 

    

Oförbrukade medel från Riksantikvarieämbetet avser till största delen återstående arbete med 
hamnanläggning i Blekinges skärgård. Detta arbete beräknas vara klart till sommaren år 2019.  
År 2017 gick hanteringen av ett flertal bidrag över från olika myndigheter till Länsstyrelsen Örebro. 
Flera av dessa bidrag har inte i sin helhet förbrukats under år 2018. Oförbrukade medel dras av 
från 2019 års tilldelning eller återbetalas under första tertialet.  
Merparten av oförbrukade medel från Skogsstyrelsen avser EU-projektet GRIP on LIFE som 
kommer att pågå till och med år 2025.  
Oförbrukade bidrag från både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten avser medel 
som kommer att förbrukas under flera år i ett flertal projekt.  
Oförbrukade bidrag från Statens jordbruksverk avser EU-stöd (miljöersättningar m m) och 
beräknas förbrukas inom ett till tre år.  
Största delen av oförbrukade medel från MSB ska betalas tillbaka i början av år 2019.  

    Summa periodavgränsningsposter 40 008 38 428 

          
Not 37 Ansvarsförbindelser 2018-12-31 2017-12-31 
          
    Övriga ansvarsförbindelser 0 253 

    

År 2017 uppstod ett personalärende på Länsstyrelsen Blekinge som föranledde ett åtagande med 
en ansvarsförbindelse för myndigheten. Ansvarsförbindelsen föll dock aldrig ut som en kostnad 
för myndigheten. 
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Noter till anslagsredovisningen 
 
Belopp i tkr    

Not  38 Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

   01 05 001 009 
Länsstyrelserna m.m., 
Blekinge län 

Anslagskredit 2 082 0 
   Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 2 082 2 185 
   Kredit på räntekonto 3 900 0 
   Låneram för anläggningstillgångar 2 800 1 792 

   
Finansiering av förvaltningskostnader hos 
samverkansorganet i Blekinge län 2 065 2 065 

   
        

Not 39 Anslag/Benämning Villkor 
Tilldelat 
Belopp Utfall 

  19 01 001 009 Regionala 
tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län 

Anslagskredit 1 201 0 
   Anslagsbehållning som disponeras 0 0 
   Uppföljning och utvärdering 600 600 

    Beställningsbemyndigande 23 000 14 302 
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Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 

   
Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
       
Belopp angivna i tkr 2018 2017 2016 2015 2014 
Låneram i Riksgälden           
  Beviljad 2 800 3 000 4 500 4 500 4 500 
  Utnyttjad 1 792 379 775 1 704 2 889 
              
Räntekontokredit i Riksgälden           
  Beviljad 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 
              
Räntekonto           
  Ränteintäkter 4 3 7 6 83 
  Räntekostnader -129 -95 -83 -22 0 
              
Avgiftsintäkter som disponeras           
  Budget 3 500 4 600 2 150 2 350 2 150 
  Utfall 3 830 2 984 9 659 1 802 4 067 
              
Avgiftsintäkter som inte disponeras           
  Budget 3 251 2 866 2 771 2 443 2 523 
  Utfall 4 906 3 992 3 163 2 821 3 334 
Anslagskredit           
  Utgiftsområde 01           
  Rikets styrelse           
  01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län           
  Beviljad 2 084 2 621 2 442 2 390 2 375 
  Utnyttjad 0 0 0 508 0 
              
  Utgiftsområde 19           
  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län           

  Beviljad 1 201 1 201 1 201 1 149 1 149 
  Utnyttjad 0 0 0 0 0 
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  Belopp angivna i tkr 2018 2017 2016 2015 2014 
Anslagssparande           
  Utgiftsområde 01           
  Rikets styrelse           
  01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län           
  Summa anslagssparande 2 185 2 047 1 859 0 415 
              
  Utgiftsområde 19           
  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län           

  Summa anslagssparande 45 3 293 663 1 294 1 735 
              
Bemyndiganden           
  Tilldelat 23 000 23 000 23 000 18 000 18 000 
  Åtaganden 14 302 18 573 13 289 14 316 12 067 
              
Personal           
  Antal årsarbetskrafter 2 114 103 99 98 94 
  Medeltal anställda1 125 115 109 110 105 
  Driftkostnad per årsarbetskraft 1 184 1 093 1 064 1 115 1 071 
              
Kapitalförändring           
  Årets kapitalförändring 46 43 14 107 36 
  Balanserad kapitalförändring -400 -442 -456 -563 -599 

       
              

1 Medeltal anställda beräknas som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 
100 %. Därutöver räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under 
anställningsperioden. 
 
2 Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid divideras 
med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar.   

       
Kommentar:  
Riksgäldskontoret har under åren 2015–2018 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på avista 
lånet och räntekostnader på räntekontot. Detta syns under rubriken Räntekonto i tabellen ovan.  
Jämförelsesiffrorna för budget Avgiftsintäkter som inte disponeras för åren 2013–2016 är omräknade då inkomsttitel 
4136 nu är exkluderad. Detta påverkar siffrorna ytterst lite.  
 
  

Definitionen av medelantal anställda ändrades år 2016. Omräkning av jämförelsetalen har skett för åren 2014–2015 i 
verktyget LISA. Jämförelsetalen för år 2013 har inte räknats om då en alltför stor arbetsinsats skulle krävas.  
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