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Länsstyrelsen – en samlande kraft 

Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är 
regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn 
till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen är alltså en viktig länk mellan länets 
kommuner och dess invånare å ena sidan och regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna 
å den andra sidan. 
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Landshövdingen har ordet 
Länsstyrelsen i Blekinge lämnar härmed över årsredovisningen för 2020. Det gångna årets verksamhet på 

länsstyrelsen präglades naturligtvis av den pandemi som drabbade oss i början av året. Många medarbetare 

fick i perioder lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att delta i arbetet kring länsstyrelsens uppdrag med 

anledning av covid-19; att hindra smittspridning och stödja hälso- och sjukvården. Landets länsstyrelser hade 

att axla ett stort antal regeringsuppdrag med anledning av pandemin. 

Trots detta och andra för arbetet försvårande omständigheter, till exempel att större delen av personalen på 

länsstyrelsen med kort varsel fick ställa om till hemarbete, kan årsredovisningen visa att länsstyrelsen 

fortsatte att uppfylla sina många andra av regeringen beslutade uppdrag, mål och prioriterade uppgifter. 

Myndighetsutövningen i dess olika former fortsatte att fungera väl, vilket är mycket tillfredsställande att 

konstatera. Klimat- och energiomställning, kulturmiljöområdet, framtidens dricksvattenförsörjning, 

naturvården, fiskefrågorna, arbetet mot invasiva arter, arbete mot granbarkborrarnas utbredning och 

bostadsbyggandet i länet är några av de arbetsfält där länsstyrelsen kunde göra tydliga avtryck under året. 

Här kan även nämnas att länsstyrelsen i slutet av året kunde hemställa till Naturvårdsverket att inleda arbetet 

med Blekinges första nationalpark på och runt Hanö och Listers huvud. Fler områden med positiv utveckling 

finns att nämna vilka framgår av årsredovisningen. 

Länsstyrelsen i Blekinge hade under 2020 ett mycket gott samarbete med andra statliga myndigheter, Region 

Blekinge och länets kommuner. Vidare fortsatte samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola och 

näringslivet i Blekinge vara gott. Pandemin framtvingade att allt detta samarbete på olika sätt intensifierades 

och vi kan efter årets utgång konstatera att det har fungerade väl och bidrog till att länet i hög grad var 

samordnat i arbetet mot pandemin.  

Till sist bör det framhållas att den samverkan mellan landets 21 länsstyrelser genom gemensamt kansli och 

en tätare samverkan för såväl landshövdingarna, länsråden och berörda nätverk vad gäller arbetet mot covid-

19 var betydelsefullt för såväl kvalitet, stabilitet som effektivitet i vårt arbete.  
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Årsredovisningens innehåll 
Syftet med detta avsnitt är att informera om årsredovisningens upplägg och disposition samt att beskriva de 

huvudsakliga begrepp, mät- och värderingsmetoder som vi använder. Redovisningsprinciper avseende 

finansiella delar, tabeller och ärendestatistik redovisas under rubriken Tilläggsupplysningar och noter i 

avsnittet Finansiell redovisning. 

Årsredovisningens kapitelindelning 
Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Den består av delarna: 

• Landshövdingen har ordet  

• Årsredovisningens innehåll   

• Resultatredovisning  

• Övriga återrapporteringskrav 

• Finansiell redovisning 

• Landshövdingens underskrift av årsredovisningen 

• Bilagor 

 

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt som vi kallar Om Länsstyrelsen. Här beskrivs länsstyrelsens 

övergripande mål och uppdrag, hur vi jobbar med den strategiska styrningen samt verksamhets- och 

organisationsutveckling. Sedan följer Läget i länet, där en regional lägesbild med utgångspunkt i 

hållbarhetsbegreppen; de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven, presenteras. Efter detta följer 

avsnittet Redovisning av verksamhetsområden, där återrapporteringskrav och uppdrag redovisas uppdelat på 

verksamhetsområden som utgår från den länsstyrelsegemensamma verksamhets- och ärendestrukturen. 

Redovisning av återrapportering  
och uppdrag i årsredovisningen 
Resultatredovisningen utgår från den länsstyrelsegemensamma strukturen med verksamhetsområden, som 

också ligger till grund för verksamhets- och ärenderedovisningen. I inledningen av varje avsnitt anges vilka 

instruktionsuppgifter, regleringsbrevsuppdrag eller andra återrapporteringsgrunder som besvaras i avsnittet. 

Redovisningen lämnas dock samlat för verksamhetsområdet, och specificeras inte per uppdrag.  

Därefter följer en redogörelse för områdets mål och uppdrag samt en beskrivning av verksamhetens 

huvudprocesser, det vill säga genom vilket/vilka arbetssätt verksamheten huvudsakligen bedrivs.  

Resultatet återges genom att uppnådda prestationer och effekter beskrivs och slutligen bedöms, med bland 

annat stöd av indikatorer. Avsnittet innehåller även en tabell med verksamheten i siffror som visar 

årsarbetskrafter, viss ärendestatistik och uppgifter om kostnader, finansiering och transfereringar. 

Förklaring av begrepp 
Här följer förklaringar och definitioner på några av de begrepp som vi använder oss av i 

resultatbeskrivningarna. 
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Huvudprocesser. Vi har valt att använda oss av ett antal huvudprocesser för att beskriva vilken typ av 

arbetsinsatser vi bedriver inom de olika verksamhetsområdena. Skiljelinjerna mellan processerna är inte i 

alla delar uppenbar och indelningen ger inte en hundraprocentigt heltäckande kategorisering, men bidrar till 

att ge en tydligare bild av verksamheten som bedrivs och underlättar i resonemang kring vilka resultat som 

uppnåtts och vilka bedömningar vi gör av dessa. 

De huvudprocesser vi utgår från är: 

• Tillstånd och prövning 

• Tillsyn och kontroll 

• Förvaltning och skydd 

• Samverkan, samordning och kunskapsfrämjande 

 
I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) har länsstyrelsen tagit 

fram resultatindikatorer som ska användas som stöd för bedömningar av resultaten inom respektive 

verksamhetsområde. Under året har ett särskilt uppdrag genomförts som syftar till att ta fram 

länsstyrelsegemensamma indikatorer.  

Länsstyrelsens verksamhet styrs av verksamhetsnära mål som har en tydlig koppling till de egna 

arbetsinsatserna, men också av nationella och mer övergripande mål för länet där länsstyrelsens insatser som 

enskild myndighet ingår som en del i påverkan på måluppfyllelsen. I uppdraget att ta fram gemensamma 

indikatorer har fokus legat på prestationer/leveranser och sådana effekter i länet som till relativt hög grad 

beror på länsstyrelsens eget arbete. 

Resultatbedömningen är den samlade bedömningen av resultatet av myndighetens insatser inom 

verksamheten, i förhållande till verksamhetens mål och uppdrag.  

 

Grunder för bedömningar 
För varje verksamhetsområde bedöms resultatet av genomförda insatser i förhållande till 

verksamhetsområdets mål, syfte och inriktning. Bedömningarna motiveras med stöd av indikatorer och 

övriga resultatbeskrivningar. De bedömningsnivåer som används är: 

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

uppsatta målen. 

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

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

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

Resultatbedömningen kan även innehålla en bedömning av trend och riktning i ett regionalt perspektiv. Det 

kan beskrivas i termerna av positiv utveckling, negativ utveckling eller oförändrad.  
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Resultatredovisning 

Om Länsstyrelsen 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 5 § p 1–7 • 1A1, Agenda 2030 

• 1A13-1A14 

• 1C4 

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

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

 

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

Mål och uppdrag 

Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället. Utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. 

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet och vi samordnar den 

statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda 

människors och samhällets intressen. Våra uppdrag och arbetsuppgifter spänner över flera samhällsområden, 

vilket också framgår i resultatredovisningen. Regeringen beslutar huvudsakligen om våra uppgifter och 

uppdrag i länsstyrelseinstruktionen och i vårt regleringsbrev. 

Utifrån det breda och komplexa uppdraget ställs krav på att Länsstyrelsen ska fungera som en 

kunskapsorganisation som har förmågan att arbeta tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. 

 

Organisation och medarbetare 

Organisation 
Den 1 maj 2020 gjordes en justering av organisationen så att det blev tre avdelningar istället för fem samt en 

stab under länsledningen, Ledningsstöd, bildades. Bakgrunden till justeringen var de ekonomiska 

besparingsbehov som uppstod på grund av minskat ramanslag för 2020. Detta sammanföll även med att två 

avdelningschefer avslutade sina anställningar i början av året.  

Innan justeringen gjordes även en medarbetareundersökning för att utvärdera den organisation som började 

gälla från den 1 januari 2019.  Resultatet visade på att verksamheterna Juridik, Ärendeservice och 

Djurvälfärd ville tillhöra samma avdelning för att få en bättre effektivitet i deras gemensamma arbete. 
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Bild 1. Organisation Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen påbörjade en utbildning av alla chefer i processutveckling så att de kan kartlägga och utveckla 

myndighetens alla processer i syfte att effektivisera myndighetens arbete. 

 

Länsstyrelsegemensamma verksamheter 
Länsstyrelserna har sedan 2009 successivt etablerat gemensamma funktioner för ett antal stödverksamheter. 

Dessa är: 

• Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning (Västra Götaland)  

• Telefonistorganisation (Kronoberg) 

• Samordnad löneservice (Kronoberg) 

• Ekonomiadministration (Örebro) 

• Organisation för dataskydd och informationssäkerhet (Stockholm) 

För att åstadkomma en effektiv utveckling och förvaltning av IT-systemen har länsstyrelserna sedan 2015 en 

etablerad portföljstyrning som hålls ihop via ett gemensamt kansli placerat vid Länsstyrelsen i Västmanland. 

Kansliets roll, utöver funktionen för portföljhantering, är också att fungera som kansli åt länsrådsmötet och 

den länsrådsgrupp som tillsammans med IT-organisationens chef utgör styrgrupp för utvecklings- och 

förvaltningsportföljen.  

Styrningen av den gemensamma verksamheten sker i olika led. Ytterst står landshövdingar och länsråd för 

övergripande strategiska ställningstaganden. Landshövdingemötet beslutar om årlig rambudget för den 

gemensamma utvecklings- och förvaltningsportföljen och länsrådsmötet beslutar om utvecklingsprojekt som 

ska ingå i utvecklingsportföljen. Varje förvaltningsobjekt i portföljen har i sin tur en styrgrupp sammansatt 
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av medarbetare både från den aktuella verksamheten och från IT-avdelningen. Förvaltningsobjektet är också 

knutet till den gruppering av länsråd som samordnar frågor inom det aktuella verksamhetsområdet. 

Kopplat till varje sådan länsrådsgrupp finns ett eller flera nätverk av chefer och/eller handläggare som jobbar 

operativt på uppdrag av länsråden. Dessa saknätverk med företrädare för samtliga länsstyrelser är viktiga 

referensgrupper till förvaltningsobjekten, och påverkar förvaltningsinriktning och systemutveckling genom 

att förmedla verksamhetens behov. 

Behovet av utvecklingsinsatser kopplas också till en gemensam digital strategi samt en gemensam målkarta 

som bland annat omfattar nedanstående strategiska mål. Under 2019–2020 har en nyttorealiseringsprocess 

tagits fram som implementeras i samma takt som nya utvecklingsprojekt startas. 

• Kontakten med länsstyrelserna är enkel och effektiv 

• Länsstyrelserna främjar samarbete och innovation 

• Länsstyrelsernas gemensamma förvaltning och utveckling är effektiv 

• Förtroendet för länsstyrelserna är stort  

För att effektivt driva länsstyrelsernas digitaliseringsarbete startades programmet Nationell digital 

samordning 2020. Programmet omfattar flera parallella spår inom arbetssätt/processer, ledning/styrning, 

användare, information/data samt förutsättningsteknik. Exempel på programmets innehåll är projektet för en 

digitaliserad samhällsbyggnadsprocess samt arbetet med att ta fram metodik och verktyg för att ensa 

handläggningsprocesser vilket är en grundförutsättning för att kunna använda digitala verktyg. 

Utöver ovanstående har länsstyrelserna alltid ett antal initiativ som måste genomföras på grund av beroenden 

till andra myndigheters uppdrag. För 2020 är det exempelvis anpassningar till Boverkets nya 

handläggningssystem och olika uppdrag samordnat av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 
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Bild 2. Länsövergripande samverkan 

 

Länsstyrelsegemensamt arbete med Agenda 2030 

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevsuppdrag 1.1 ”med utgångspunkt inom respektive myndighets 

ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen 

för hållbar utveckling i Agenda 2030”.  

Länsstyrelserna har sedan hösten 2017 ett gemensamt arbete kring Agenda 2030. Under 2018 och 2019 

utvecklades och förtydligades arbetet och en tydlig verksamhetsplan togs fram. Inom ramen för det 

gemensamma arbetet finns en styrgrupp, en referensgrupp där länsstyrelsernas chefsnätverk är 

representerade samt ett arbetsutskott som utför mycket av det operativa arbetet. Förutom dessa grupper finns 

utsedda kontaktpersoner vid alla 21 länsstyrelser.  

Det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 har som syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med 

regleringsbrevsuppdraget avseende Agenda 2030 och fylla rollen som en regional huvudaktör i arbetet med 

de Globala målen. 

Under 2020 har flera aktiviteter anordnats utifrån den handlingsplan som lades fast inför året. Aktiviteterna 

har bland annat handlat om kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och externa 

dialoger i syfte att vidareutveckla och fördjupa länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030. Konkreta exempel 

på gemensamma aktiviteter är: 

• Framtagande och introduktion av ett processtöd för länsstyrelsernas arbete som innehåller bland annat 

GD-forums hållbarhetsbarometer och som är ett stöd för länsstyrelsernas interna och externa arbete 

med Agenda 2030. Länsstyrelsen i Jönköpings län är pilotlän för att testa verktyget som kommer att 
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utvärderas efter årsskiftet 2020/2021. Flera länsstyrelser har under året arbetat med GD-forums 

hållbarhetsbarometer i syfte att kartlägga angelägna utvecklingsområden för att ytterligare integrera 

Agenda 2030 i myndighetens interna och externa verksamhet.  

• Länsstyrelsegemensam konferens för länsledningar, länsstyrelsernas kontaktpersoner för Agenda 

2030, chefer och strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030. Syftet med konferensen var att 

förmedla kunskap och bidra till erfarenhetsutbyte och samordning mellan länsstyrelserna i arbetet med 

Agendan samt synliggörande av hur länsstyrelsernas verksamhet kan bidra till att uppnå de Globala 

målen.  

• Tematiska föreläsningar utifrån fokusområdena i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 med 

syfte att stärka kompetensen inom länsstyrelserna.  

• Kommunikationsinsatser, exempelvis nyhetsbrev om Agenda 2030. 

• Samverkan och dialog med andra aktörer såsom FN-förbundet, Statskontoret, SCB och RKA1. 

Länsstyrelserna finns även representerade i GD-forum, där svenska myndigheter samverkar för att 

uppnå de globala målen, och dess operativa arbetsgrupp. 

Det länsstyrelsegemensamma arbetet har resulterat i fördjupad kunskap om de globala målens koppling till 

länsstyrelsernas verksamhet, spridning av goda exempel och metoder länsstyrelserna emellan och en bättre 

omvärldsbevakning. Den nationella samordningen har även bidragit till att länsstyrelserna på ett samlat sätt 

kunnat möta och föra dialog med olika aktörer och till ökad förmåga att göra avvägningar mellan de tre 

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen är att resultaten i allt väsentligt 

uppnår målen för det länsstyrelsegemensamma arbetet. 

Regionala insatser och resultat gällande Agenda 2030 redovisas i avsnitt 5 Strategisk styrning och planering. 

 

Länsstyrelsegemensamt arbete med informationssäkerhet 

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med informationssäkerhet redovisades den 15 september 2020 i 

regleringsbrevsuppdraget 3B27. Här följer en sammanfattning och kortare komplettering. 

Under 2020 har den länsstyrelsegemensamma funktionen för informationssäkerhet (GFIS) blivit operativ i 

nära samarbete med den befintliga nationella organisationen för dataskydd (NOD). Ett samarbete som har 

sina givna förutsättningar i att de båda organisationernas mål och verksamhet sammanfaller inom ramen för 

informationssäkerhet. Detta medför att resurser och kompetens kan samutnyttjas i syfte att verkställa 

uppdragen som är utvecklade från landshövdingebeslutet den 11 oktober 2018. 

Under 2020 har verksamheten särskilt inriktats på att analysera och skapa förutsättningar för ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete. Syftet är att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet som ensar och 

enar de 21 länsstyrelserna och dess gemensamma IT-förvaltning såväl internt som externt. Under året har 

flera insatser initierats för detta av den gemensamma funktionen, tillsammans med länens 

informationssäkerhets- och dataskyddsamordnare, bland annat avseende kravställning, ansvarsfördelning, 

utvecklingsarbete, och uppföljning. På grund av att merparten av informationssäkerhetssamordnarna med 

anledning av den rådande pandemin har avdelats för arbete med krisberedskap har många av dessa insatser 

bromsats eller helt avstannat. 

Ett stort arbete har bedrivits med att producera och implementera ”Användarriktlinjer för 

informationssäkerhet”. Syftet med användarriktlinjerna är att skapa nytta och öka möjligheterna för både 
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medarbetarna och förvaltningsorganisationen att göra rätt. En viktig del av informationssäkerheten är 

dataskyddsfrågorna, det vill säga reglerna som styr hur myndigheten behandlar personuppgifter. I likhet med 

många organisationer har dataskyddet haft ett stort fokus sedan ikraftträdandet av EU:s nya 

dataskyddsförordning våren 2018, och länsstyrelserna har sedan dess en nationell organisation som leder och 

stödjer de 21 myndigheterna att följa regelverket. Arbetet under 2020 har i hög grad gått ut på att integrera 

de frågor och de resurser som avsatts nationellt med det ordinarie informationssäkerhetsarbetet som sker 

regionalt.  

Som stöd för förvaltningsobjekten har NOD/GFIS varit mycket aktiva i arbetet med informationsklassning 

och riskanalyser inom de olika förvaltningsobjekten. Utgångspunkten i detta arbete är länsstyrelsernas 

gemensamma modell för informationsklassning som utarbetades och beslutades under 2019.  

Under januari-november 2020 har den gemensamma funktionen hanterat 189 personuppgiftsincidenter varav 

19 rapporterats till Datainspektionen i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Regionala insatser och resultat gällande informationssäkerhet redovisas i avsnitt 6 Integrering av 

sektorsövergripande områden. 

 

Program för kontinuitet och resiliens (PKR) 

Länsstyrelsen i Uppsala län har under perioden 2018–2020 lett ett länsstyrelsegemensamt treårigt 

utvecklingsprogram (PKR) i syfte att utveckla delar av länsstyrelsernas samlade förmåga inom krisberedskap 

och totalförsvar. PKR omfattar ett antal olika projekt och har utifrån fem effektmål och femton mer konkreta 

programmål utvecklat förmågor inom områdena informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, hantering av 

lägesbilder, delning av information med hög säkerhetsskyddsklass samt förmåga till regional ledning från en 

alternativ ledningsplats.  

Strävan inom PKR har varit att både stärka förutsättningarna för digitaliseringen av länsstyrelsernas 

verksamhet, samtidigt som det civila försvarets behov av tekniskt stöd tillgodoses. PKR har bidragit till att 

stärka länsstyrelsernas samlade förmåga avseende informations- och IT-säkerhet, signalskydd samt 

säkerhetsskydd, den administrativa hanteringen av skyddsvärd information och metoderna för att ackreditera 

och införa tekniska system som densamma. PKR har dessutom bidragit till att stärka signalskydds- och 

säkerhetsskyddsförmågan i landets kommuner och regioner. Bedömningen är att 13 av PKR:s 15 

programmål i olika grad har uppfyllts. 

Strategin inom PKR har varit att, i samverkan med verksamhetsföreträdare och vår gemensamma IT-

avdelning, utveckla lösningar som sedan införs regionalt av varje länsstyrelse. Samtliga länsstyrelser har i 

olika grad deltagit i arbetet och samråd har hållits med andra berörda statliga myndigheter såsom MSB, 

SÄPO, FRA samt delar av Försvarsmakten. Resultatet blir länsstyrelsegemensamma arbetssätt och 

säkerhetstekniska lösningar. PKR har också bidragit till anpassningar av den länsstyrelsegemensamma 

organisationen samt tydliggjort ansvarsförhållanden i densamma. Även kommuner och regioner är mottagare 

av resultat från PKR:s utvecklingsarbete. Dialog har förts med SKR och samverkan har skett med stöd av 

den överenskommelse om arbetet med civilt försvar som slutits mellan MSB och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). 

En omfattande informationsklassning har inletts under året. Den hanteras inom myndigheternas 

gemensamma verksamhetssystem utifrån en gemensam klassningsmodell som fastställts inom ramen för 

PKR. Klassningsarbetet har letts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Tekniska investeringar och systemstöd 

som del i att uppnå kontinuitet och resiliens är också nödvändiga komponenter för uppbyggnaden av 
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länsstyrelsernas totalförsvarsförmåga, men framförallt grundförutsättningar för digitaliseringen av 

länsstyrelsernas övriga verksamheter. Arbetet drivs i ett särskilt projekt och under 2020 har tekniska 

lösningar för säker mobiltelefoni och säker inloggning börjat införas på länsstyrelserna i syfte att underlätta 

för länsstyrelsernas medarbetare att följa olika säkerhetskrav.  

Utökat ansvar för signalskydd i det egna länet 

Projektet Säkra kommunikationer (SKOM) har omhändertagit flera delar av länsstyrelsernas uppdrag i 

regleringsbrevet 2018 med att inom arbetet med civilt försvar prioritera stärkta arbetsformer, inklusive 

utrustning och tekniska system, för att i samverkan med andra möta de höga krav på sekretess och robusthet 

som ställs vid höjd beredskap.  

Informationssystemet Signe kryptodator är ett tekniskt verktyg utvecklat inom PKR, som möjliggör ett 

utbyte av begränsat hemlig information mellan länsstyrelser och andra civila regionala totalförsvarsaktörer i 

det egna länet. Signe kryptodator har varit en viktig katalysator för att stärka den samlade regionala 

säkerhetsskyddsförmågan bland länsstyrelser, kommuner och regioner. Merparten av dessa organisationer 

har under 2020 infört Signe. För att bli föremål för tilldelning av Signe måste mottagaren uppfylla särskilda 

säkerhetsskyddskrav som har tagits fram i samråd med SKR I organisationer som inledningsvis saknar 

godkänd signalskyddschef, har länsstyrelsen även tagit signalskyddschefsansvaret och aktörerna har då blivit 

en del av respektive länsstyrelses signalskyddsorganisation. Ett 50-tal personer har utbildats för att regionalt 

kunna utbilda i handhavandet av signalskyddsutrustning, däribland Signe. 

Den samlade målgruppen för Signe har omfattat verksamhetsutövare med varierad erfarenhet av att hantera 

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. För att uppnå en gemensam lägstanivå har länsstyrelserna med 

stöd av projektet genomfört regionala säkerhetsskyddsutbildningar för olika personalgrupper inom 

kommuner och regioner. 

Även medarbetarna på länsstyrelserna som arbetar med registraturfrågor har i flera omgångar utbildats i 

hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar enligt metodik för delning som tagits fram inom 

projektet Säkra kommunikationer. Utbildningarna har också innehållit moment kopplade till nya 

verksamhetsstöd för dokumentation och digital spårning. Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning har 

infört en särskild kvalitetsprocess (ackreditering) som väsentligt stärkt den egna förmågan att utveckla och 

förvalta IT-stöd för skyddsvärd information. 

Mottagarorganisation för att vidmakthålla förmågor från PKR 

En viktig uppgift för PKR har varit att säkerställa att förmågeökningarna kan vidmakthållas över tid. Ett 

särskilt fokus har därför varit på att identifiera eller skapa mottagarorganisationer för leveranserna och att 

hitta finansiering för de förvaltningskostnader varje förmågeförändring medför. Under 2019 etablerades ett 

förvaltningsobjekt för samhällsskydd och beredskap inom länsstyrelsernas gemensamma 

förvaltningsorganisation. Nya gemensamma nätverk för verksamhetsområden kopplade till säkerhet och 

totalförsvarsrelaterade frågor har inrättats, till exempel frågor kopplade till samband och ledning. Några av 

de befintliga har också anpassat sina arbetsformer för att kunna utgöra stöd till förvaltningsorganisationen.  

Påverkan från covid-19  

Utvecklingsprogrammets genomförande har påverkats både negativt och positivt av covid-19. Införande på 

länsstyrelser och andra regionala aktörer har fått lägre prioritet och planerna har omarbetats i flera fall, vilket 

betyder att införandet av flera av de centrala leveranserna kommer att pågå under 2021. PKR som ramverk är 

därför planerat att i viss omfattning fortsätta under 2021. Pandemin har dock varit en viktig drivkraft i att öka 

förmågan inom några av utvecklingsområdena bland annat hur samhällsviktig verksamhet på länsstyrelsen 

ska identifieras och prioriteras, hur bortfall av personal ska hanteras samt arbetet med att ta fram och dela 

lägesbilder i händelse av samhällsstörning. I vissa län har kryptodatorn Signe använts för att dela känslig 
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information mellan de regionala aktörerna, vilket påskyndat införandet. Även Socialstyrelsen har tillkommit 

som nationell användare av Signe. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Länsstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete präglades under året av den rådande pandemin. Länsstyrelsen 

följde de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge publicerade. I mars 

uppmanades alla medarbetare som kunde, att arbeta hemifrån. Inför den stora omställningen gjordes en 

riskbedömning i skyddskommittén. Skyddskommittén kom fram till bland annat att avsaknaden av det 

sociala samspelet var viktigt att beakta samt att det var viktigt för medarbetarna att ha en god fysisk 

arbetsmiljö även hemma.  För att hemarbetet skulle fungera ur ett arbetsmiljöperspektiv såväl fysiskt som 

psykosocialt togs det fram nya riktlinjer och stöddokument för chefer och medarbetare att förhålla sig till. 

Alla medarbetare fick möjlighet att låna hem utrustning som kontorsstolar och bildskärmar. Cheferna 

genomförde en skyddsrondsintervju med sina medarbetare inför det tillfälliga hemarbetet, för att undersöka 

och säkerställa att arbetsmiljön hemma var tillräcklig, såväl fysiskt som psykosocialt.  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete blev senare till uppmaningar att alla som kan 

arbeta hemifrån skulle göra det på grund av en fortsatt ökning av smitta i länet. Länsstyrelsen fortsatte att 

följa rekommendationerna och beslutade att distansarbetet skulle fortsätta året ut. Ytterligare en 

skyddsrondsintervju genomfördes av cheferna på hösten för att undersöka medarbetarnas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. De flesta upplevde att det fungerade bra men att det började bli tråkigt att inte 

träffa sina kollegor fysiskt. Länsstyrelsen kunde under slutet av året se att de åtgärder som vidtagits för att 

minska och begränsa smittspridningen på kontoret gett effekt då inga fall av Coronapandemin identifierades 

på arbetsplatsen. 

Länsstyrelsen genomförde i september en enkät med syftet att undersöka hur hemarbetet fungerade med 

frågor kring arbetsmiljö, prestation och kvalitet. Svarsfrekvensen blev 82% och resultatet visade att ett stort 

antal trivdes bra med att arbeta hemifrån. De upplevde att de blev effektivare och kunde arbeta mer ostört. 

Hälften av de svarande upplevde sin arbetsmiljö som god och den andra hälften instämde till viss del. Många 

saknade dock den sociala aspekten och de spontana mötena som annars uppstår på kontoret. 

Länsstyrelsen undersökte arbetsmiljön med två medarbetarenkäter under året, en i mars och en i oktober. 

Svarsfrekvenserna låg på 89% respektive 86%. Resultatet var jämnt ur ett könsperspektiv. De områden som 

fick något lägre resultat och utmärkte sig i undersökningen var balans och ledarskap. Utifrån enkätresultaten 

valde varje funktion ett eller två områden med sämre resultat och upprättade en handlingsplan för hur 

områdena kunde förbättras.  

Under 2019 genomförde länsstyrelsen en omorganisation som utvärderades med en enkät i början på 2020. 

Syftet med enkäten var att undersöka om länsstyrelsens förväntade effekter hade uppnåtts det vill säga att 

skapa tydlighet och effektivitet i arbetet. Resultatet visade att medarbetarna bara upplevde att 

omorganisationen uppnått det önskade läget till viss del. Nästan 90% ansåg dock att den egna funktionen 

placerats rätt i organisationen. Resultatet av enkäten var inte tillfredställande bra men slutsatsen var att 

utvärderingen möjligtvis gjordes för nära omorganisationen och att medarbetarna inte hann uppleva 

effekterna på så kort tid. För att säkerställa att omorganisationen faktiskt gett de önskade effekterna ska en 

ny enkät genomföras 2021 för att se om resultatet blir annorlunda och därefter vidta eventuella åtgärder. 
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Kompetensförsörjning 
 

Rekrytering 

Rekryteringsarbetet genomfördes, trots pandemin, som vanligt under året. Jämfört med 2019 präglades 2020 

av fler rekryteringar. Länsstyrelsens nya uppdrag var återigen fler, inom några områden fanns möjligheten 

att utöka med ytterligare tjänster till exempel inom kommunikation och länsveterinär. Dessutom var flera 

medarbetare föräldralediga där vikarier krävdes.    

Intervjuerna genomfördes mestadels via Skype med anledning av pandemin, vilket fungerade tillräckligt bra. 

Den viktiga introduktionsprocessen blev svårare att genomföra på ett bra sätt. Hemarbetet under pandemin 

försvårade lära-känna-processen med organisationen och övriga medarbetare. Bristen på en bra onboarding-

process kan medföra en risk för den långsiktiga kompetensförsörjningen. De nya medarbetarna kanske söker 

sig vidare fortare än de skulle gjort annars på grund av bristande känsla av delaktighet och förståelse för 

uppdraget och uppgiften. Cheferna har ett extra stort ansvar att leda på distans och hittills är den generella 

bedömningen att det lyckades bra. 

Det faktiska utfallet för 2020 var 16 avslutade rekryteringar till tillsvidaretjänster och 11 rekryteringar till 

visstidsanställningar. Totalt 11 män och 16 kvinnor. 

Andelen män som sökte anställning på länsstyrelsen var 41 procent, i princip samma siffra som 2019. Att 

färre män än kvinnor söker anställningar på länsstyrelsen är ett mönster vi kan se över lång tid. Att fler 

kvinnor också får anställning avspeglas i länsstyrelsens könsfördelning där kvinnorna har varit i majoritet 

under många år.  

Sex tillsvidarerekryteringar fick avbrytas under året på grund av ett fåtal sökande med otillräcklig kompetens 

i relation till kravprofilen. De svårrekryterade tjänsterna är länsveterinär, djurskyddshandläggare, tjänster 

kopplade till vattenfrågor samt miljöskydd. Dessa kompetenser har varit svåra att rekrytera under ett flertal 

år. För att lösa det omedelbara behovet av kompetens fick länsstyrelsen hjälp av en annan länsstyrelses 

länsveterinär i ett antal ärenden. Inom miljöskydd och vatten fick befintliga medarbetare ökad 

arbetsbelastning och vissa uppgifter prioriterades bort. Länsstyrelsen försökte avropa konsulter från statliga 

ramavtalet men den kompetens som behövdes fanns inte. 

Vid en analys av orsakerna till svårigheterna att rekrytera handlar det i vissa fall om brist på kompetens på 

arbetsmarknaden eller konkurrens om samma kompetens. I andra fall kan länsstyrelsen endast erbjuda en 

visstidsanställning istället för en tillsvidareanställning. En tredje orsak till rekryteringssvårigheter är 

arbetsmarknadsläget i stort i Blekinge. Det är svårt att hitta arbete för medflyttande vilket har 

uppmärksammats av både kommuner och företag i länet. 

För att kunna få rätt kompetens var länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen tvungen att betala mer i lön är det 

som budgeterats från början. Det är mycket påfrestande för länsstyrelsens ekonomi. Samtidigt är det en 

nödvändighet att rekrytera även erfarna medarbetare för att ha kompetens att fullgöra länsstyrelsens uppdrag. 

Att de ekonomiska ramarna är så begränsade för länsstyrelsen verksamhet är inte långsiktigt hållbart. Om 

länsstyrelsen inte kan konkurrera med lönenivåerna hos andra myndigheter, region och kommuner påverkas 

kompetensförsörjningen och förmågan att uppfylla länsstyrelsens uppdrag negativt.  
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Ny rekryteringsstrategi 

Länsstyrelsen tog fram en ny rekryteringsstrategi under hösten. Syftet var att arbeta ännu mer strategiskt och 

smart med kompetensförsörjningen bland annat mot bakgrund av svårigheterna att hitta rätt kompetens. En 

åtgärd i rekryteringsstrategin är att alla chefer tillsammans ska diskutera rekryteringsbehov för att utröna 

gemensamma kompetensbehov över avdelningsgränserna, samt utnyttja befintlig kompetens mer effektivt i 

de fall det går. Länsstyrelsen ska även utforma ett trainee-program för att på ett mer kvalitativt sätt 

introducera en grupp nyexaminerade medarbetare till att bli handläggare på länsstyrelsen. Den uttalade 

strävan är också att tillsvidareanställa i så hög grad som möjligt. Det är en viktig del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

Effekten av den nya strategin och det justerade arbetssättet är svår att bedöma redan nu men strategin är väl 

förankrad i chefsledet. Mot bakgrund av att det finns svårigheter att rekrytera till vissa roller är det mycket 

viktigt att länsstyrelsen rekryterar och förvaltar kompetensen på ett så smart sätt som möjligt.   

 

Kompetensutveckling 

 
Inom ramen för arbetet med god kompetensförsörjning är utveckling för medarbetarna viktigt. För att 

uppfylla uppdraget på ett så effektivt, kvalitativt och rättssäkert sätt som möjligt bör kompetensnivån 

breddas och höjas så att rätt kompetens behålls.  

Vid sidan om sakspecifik utbildning genomförde länsstyrelsen ett fåtal generella utbildningsinsatser för 

större grupper av medarbetare. Avdelningscheferna gick en ledarskapsutbildning i att leda andra chefer. 

Länsstyrelsens organisation med ett nytt mellanchefsled blir med tiden allt mer implementerad. Ledarskapet, 

i alla led, är viktigt för god kompetensförsörjning och länsstyrelsens förmåga att behålla både chefer och 

medarbetare. Av den anledning gick avdelningscheferna utbildning under 2020 och för övriga chefer 

planeras utbildning framöver.  

Inom varje avdelning påbörjades ett internt arbete med grupputveckling utifrån Susan Wheelans teori att 

hitta vägen till effektiva team. Arbetet påbörjades under hösten med syfte att skapa god arbetsmiljö och hitta 

effektiva arbetssätt. Syftet är att uppfylla länsstyrelsens uppdrag på bästa sätt i samklang med god trivsel och 

känsla av delaktighet och utveckling för medarbetarna. Den känslan och upplevelsen är särskilt viktig att 

arbeta med under rådande omständigheter med hemarbete på heltid. Arbetet fortsätter 2021 och utmaningen 

för cheferna är att motivera medarbetarna till detta utvecklingsarbete och se meningen och effekten av det. 

Risken för myndigheten om denna typ av arbete uteblir är att tappa kompetens för tidigt. Om medarbetarna 

inte känner delaktighet och tillhörighet är det enklare att byta arbete ofta vilket påverkar länsstyrelsens 

kompetensförsörjning negativt och starkt försvårar möjligheten att uppfylla uppdraget. 

 

Sammantagen bedömning  
Länsstyrelsen Blekinge hade problem med kompetensförsörjningen inom vissa områden vilket beskrivits 

ovan. Det medförde svårigheter att hinna med vissa veterinära specifika kontroller och att genomföra 

kontroller av primärproduktionen. Länsstyrelsen kunde inte heller uppfylla målen avseende 

vattenskyddsområden (inklusive tillsyn), tillsyn av vattenverksamhet (inklusive tillsyn av dammar) eller 

tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 
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Länsstyrelsens samlade bedömning av uppdrag inom området organisation och medarbetare är att det 

utfördes på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen görs utifrån att ett antal åtgärder vidtogs för att åtgärda 

problemen avseende rekryteringen. Resultatet bedöms därför vara bra. 

 

Personalomsättning 

 
2020 

Personalomsättningen var 56,8% under 2020. Det är en hög omsättning och analysen visar att 28 personer 

slutade sin anställning under 2020. Anledningarna var flera, merparten gick vidare till andra anställningar. I 

övrigt var det visstidsanställningar som tog slut, pensionsavgångar och i ett fåtal fall fanns andra anledningar 

till att anställningsförhållandet upphörde. Utöver det var det nio personer som slutade en anställningsform 

och fortsatte sin anställning i en ny.  

2019 

Personalomsättningen var 51,1% procent under 2019. Länsstyrelsen rekryterade i mindre omfattning under 

2019 än 2018. Myndigheten fick inte nya uppdrag i samma omfattning som tidigare två år och hade också en 

sämre ekonomi vilket innebar att vissa ersättningsrekryteringar inte genomfördes. 

2018 

Personalomsättningen var 85% procent under 2018. Det var ett år när länsstyrelsen rekryterade ett antal 

medarbetare till nyinrättade tjänster då länsstyrelsen fick extra resurser till bland annat miljötillsyn, 

vattenverksamhet och förorenade områden. Även inom mänskliga rättigheter, klimat och energi, 

kommunikation, upphandling, diarium och arkiv förstärktes kompetensen. 

 

Sjukfrånvaro 
 

Kön Ålder 2020 2019 

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 5,4 0,8 0 4,3 0,2 0 

30–49 18,9 1,8 0 19,6 5,1 83,0 

 50≥ 22,8 2,2 68,8 22,9 2,3 30,7 

Alla 47,2 1,9 45,0 46,7 3,3 68,4 

Kvinnor  ≤29 7,5 0,5 0 9,0 6,2 34,7 

30–49 47,4 2,8 34,7 49,5 3,7 41,5 

50≥ 26,7 5,7 82,4 25,9 8,8 75,0 

Alla 81,5 3,5 61,8 84,4 5,5 55,6 

Samtliga  ≤29 12,9 0,6 0 13,3 4,3 33,9 
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Kön Ålder 2020 2019 

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 (%) 

30–49 66,2 2,5 28,3 69,1 4,1 57,3 

50≥ 49,5 4,1 78,9 48,8 5,7 67,1 

Summa 128,7 2,9 57,9 131,2 4,7 59,0 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

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

Kommentar till tabellen sjukfrånvaro 
Länsstyrelsens mål för 2020 var att sjukfrånvaron skulle ligga på 3,7 procent. Det målet står fast sedan några 

år tillbaka grundat på år 2012. Siffrorna för 2020 var 2,9 procent. Det är betydligt lägre än målsättningen och 

lägre än 2019 då sjukfrånvaron var 4,7 procent. Kvinnornas totala sjuktal var 3,5 procent (5,5 procent 2019) 

och männens var 1,9 procent (3,3 procent 2019).  Anledningen till att kvinnornas sjuktal är högre än 

männens beror på att kvinnorna har en något högre andel långtidssjukskrivningar (män 0,7 procent och 

kvinnor 2,1 procent). 

Vid en analys av orsakerna bakom 2020 års relativt låga siffror ser länsstyrelsen att både 

korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron varit lägre än vanligt. Sverige hade pandemi större delen av 

året och länsstyrelsens medarbetare arbetade hemma i stor utsträckning. Att sjuktalen var jämförelsevis låga 

har förmodligen flera orsaker. Det kan vara så att medarbetare arbetade trots milda sjukdomssymptom och 

inte sjukanmälde sig i den utsträckning man hade gjort vid arbete på kontoret. Det kan också vara så att 

vanliga virussmittor inte fick fäste för att vi alla är extra noga med god handhygien och att hålla avstånd från 

andra människor. Folkhälsomyndigheten har konstaterat att andra vanliga virussjukdomar inte spreds lika 

mycket 2020 som tidigare år.  

Långtidssjukskrivningarna var färre 2020 än 2019. De få som var långtidssjukskrivna på hel- eller deltid var 

det av både fysiska och psykosociala skäl. Länsstyrelsens arbete med rehabilitering, både i tidigt skede och 

när en sjukskrivning pågår, fungerar väl. HR (Human Resources) -funktionen och cheferna har ett gott 

samarbete tillsammans i frågorna och även tillsammans med företagshälsovården.  

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 ofta inte bara på arbetssituation utan är en 

helhet där både arbetssituation och privatlivet spelar in. 

Fyra gånger om året har HR och företagshälsovården en uppföljning av de medarbetare som har kontakt med 

företagshälsovården. Utifrån den uppföljningen och chefernas mer regelbundna uppföljningar av de enskilda 

medarbetarna kan länsstyrelsen som arbetsgivare arbeta förebyggande för de enskilda medarbetarna och mer 

generellt på myndigheten. Flertalet av de personer som träffade företagshälsan för samtalsstöd under året 

avslutade kontakten med företagshälsan och kunde gå vidare med hjälp av konkreta verktyg från dem och 

olika typer av anpassningar av arbetssituationen. 
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Strategisk styrning och planering 

Visionen, de strategiska övergripande målen och värdegrunden anger den strategiska riktningen som ligger 

till grund för myndighetens strategiska styrning och utvecklingsarbetet.  

 

Vision och strategiska övergripande mål 

Vision - Ett Hållbart och attraktivt Blekinge 

Vi ska bidra med att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt. 

Hållbar utveckling genomsyrar länsstyrelsens alla arbetsuppgifter. Med hållbar utveckling menas en 

utveckling som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. Nästa 

generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra. 

 

Strategiska övergripande mål 

Verksamhetsperspektivet:  

• Vi är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge.  

• Vi ser till helheten och länets bästa i allt vi gör.  

• Vi kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och tydlighet i vår kommunikation och effektivitet i vårt 

arbete.  

 

Det finansiella perspektivet: 

• Vi använder våra medel kostnadseffektivt och har en ekonomi i balans för att nå uppsatta mål.  

 

Medarbetarperspektivet:  

• Vi är en arbetsplats för alla där vi är öppna och ärliga samt bygger tillit. Vi eftersträvar en god 

arbetsmiljö där alla i organisationen har rätt kompetens och utvecklas.  

 

Värdegrund 

Värdegrunden är framtagen tillsammans med alla medarbetare och utgår ifrån den statliga värdegrunden. 

• Respekt: Vi behandlar alla likvärdigt samt respekterar allas olikheter och kunskaper.  

• Ansvar: Vi tar ansvar för myndighetens uppdrag och tar ansvar för att detta sker med rättssäkerhet, 

effektivitet och tydlighet i fokus.  

• Kompetens: Vi tar till vara och utvecklar myndighetens samlade kompetens samt genomför vårt 

uppdrag professionellt och med engagemang. 
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Årlig verksamhetsplanering 

Planeringsarbetet startar under våren med att länsledningen tillsammans med ledningsgruppen på 

myndigheten gör en övergripande omvärldsanalys. Därefter ser ledningsgruppen över de övergripande 

strategiska målen och andra styrdokument som påverkar verksamhetsplaneringen och gör eventuella 

förändringar.  

Länsledningen har beslutat att Hypergene ska användas som stödverktyg för planering och uppföljning av 

våra uppdrag och aktiviteter som kommer från instruktionen, regleringsbrev och andra myndigheter. Dessa 

beskrivs inte i detta dokument. 

Hypergene används även som verktyg för planering och uppföljning av avdelningarnas egna mål och 

nyckeltal kopplade till verksamhetsutveckling. 

 

Avdelningarnas verksamhetsplanering 

I avdelningarnas verksamhetsplaner beskriver dessa och motiverar det man vill uppnå, hur det ska följas upp 

och hur man ska lyckas leverera under året.  

Målen ska konkretisera vad avdelningen planerar att uppnå inom sitt ansvarsområde för att bidra till den 

strategiska planeringen. Avdelningen kan även ta fram egna verksamhetsmål och nyckeltal för avdelningens 

egen verksamhetsutveckling.  

De avdelningsvisa verksamhetsplaner som tas fram sammanställs i den övergripande verksamhetsplanen för 

hela myndigheten av länsrådet och fastställs därefter av landshövdingen. 

 

Budget 

Varje avdelning ska upprätta en budget som överensstämmer med verksamhetsplanen vilket sker parallellt 

under planeringsarbetet. Budgeten görs i stödverktyget Hypergene. 

En helårsprognos ska sedan göras varje tertial under året av avdelningen. 

 

Riskanalys  

Riskanalyser ska vara en naturlig del i planering av verksamheten. Genom att identifiera och planera för att 

bemöta olika risker ökar möjligheterna att uppnå de uppsatta målen och att vi kan agera genom att vidta rätt 

förebyggande skyddsåtgärder.  

 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Verksamhetsplanerna följs upp i samband med tertialuppföljningar med länsledningen och för helåret i 

årsredovisningen.  
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Ledningsgruppen får en genomgång av resultaten för ekonomi, verksamhet och medarbetare av 

verksamhetscontrollern ungefär varannan månad. Detta görs med hjälp av stödverktyget Hypergene. På så 

vis kan ledningsgruppen fatta beslut om prioriteringar och eventuella justeringar i verksamheten så att målen 

i verksamhetsplanen och uppdragen i regleringsbrevet kan uppnås. 

Under 2020 hade pandemin en undanträngningseffekt i verksamheten under hela året och omprioriteringar 

gjordes därför av ledningsgruppen kontinuerligt. (effekterna står under kapitel 4). 

 

Verksamhetsutveckling 

Myndigheten påbörjade en kartläggning av alla processer. Detta för att kunna effektivisera arbetet på 

myndigheten genom processutveckling. Utbildningar för alla chefer skedde under 2020 och fortsätter under 

2021. 

Myndighetens verksamhetscontroller var delaktig i det nationella projekt som tog fram 

länsstyrelsegemensamma metoder och rutiner för processkartläggning och underlag för en upphandling av 

ett verktyg för dokumentation av processer. 

 

Agenda 2030 

Länsstyrelserna ska med utgångspunkt inom respektive myndighets ansvarsområde redovisa hur de har 

utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.  

På Länsstyrelsen Blekinge drevs arbetet med Agenda 2030 av ANDT-samordnaren (alkohol, narkotika, 

doping, tobak) i en arbetsgrupp med medarbetare från verksamhetsområden som landsbygdsutveckling 

(fiskekonsulent), samhällsplanering, miljöstrategiskt arbete, kommunikation och mänskliga rättigheter. 

Gruppen hade regelbundna avstämningar under året där olika frågor kopplade till Agenda 2030 lyftes. Bland 

annat diskuterades omvärldsbevakning och möjligheter att implementera stödtexter om Agenda 2030 i det 

interna beslutsunderlaget för att koppla olika verksamheters arbete till innehållet i de globala målen. Arbetet 

med att ta fram lämpliga texter pågår fortfarande.  

Länsstyrelsen tog under höst- och vinterterminen emot en praktikant från USA som arbetade med att ta fram 

information på engelska om hur Länsstyrelsen Blekinges arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 

och de 17 globala målen. Detta arbete kommer att fortsätta 2021. 

Kommunikationsavdelningen intervjuade under hösten internt 17 olika medarbetare med 17 olika uppdrag 

om hur deras arbete bidrar till ett av målen. Målen och medarbetarna matchades ihop av arbetsgruppen för 

Agenda 2030 och blev till underlag för en digital julkalender. Det var ytterligare ett sätt att konkretisera hur 

Länsstyrelsen Blekinges arbete bidrar till genomförandet av målen men också ett sätt att lyfta 

organisationens medarbetare.  

Länsledningen, deltagare i arbetsgruppen för Agenda 2030 och övriga medarbetare på länsstyrelsen fick 

möjlighet att delta i nationellt anordnade kompetensinsatser om Agenda 2030.  
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Integrering av sektorsövergripande områden 

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 5 § tar upp ett antal 

sektorsövergripande områden som ska hanteras i vårt myndighetsarbete. Dessa gäller jämställdhet, 

könsuppdelad statistik, barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 

mänskliga rättigheter, folkhälsa och förenkla för företag. Här lyfts även övriga sektorsövergripande områden 

som ska beaktas i all verksamhet.  

 

Jämställdhet 
Tjänsten som sakkunnig i jämställdhetsfrågor hos Länsstyrelsen Blekinge var vakant under stora delar av 

2020. Det interna jämställdhetsarbetet tappade därmed lite fart under året. Samtidigt är jämställdhetsfrågor 

någonting som hela länsstyrelsen arbetar med på olika sätt och uppdraget inom jämställdhetsintegrering 

redovisas i avsnitt 18 i den här årsredovisningen. Ny sakkunnig i jämställdhetsfrågor tillträdde sin tjänst den 

11 januari 2021. Årsredovisningen lästes igenom för att framåt kunna planera och driva jämställdhetsarbetet 

stödjande i de olika verksamhetsområdena samt att framöver kunna inlemma jämställdhetsperspektivet i 

respektive sakområdes redovisning. 

Individbaserad statistik redovisas inte genomgående könsuppdelat vid länsstyrelsen. Under rådande pandemi 

försenades arbetet med uppdelning utifrån juridiskt kön i ärendesystemet Platina. Ett beslut fattades om att 

länsstyrelserna gemensamt ska bilda ett nationellt utvecklingsprojekt då det saknas ett förvaltningsobjekt för 

sakområdet jämställdhet. Arbetet ska resultera i en vidareutveckling av statistiken och vårt system. Arbetet 

kommer ske mellan sakområdet jämställdhet och generellt handläggningsstöd.   

 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa 
Arbetet med mänskliga rättigheter utgörs till stor del av att utbilda och höja kunskapen om mänskliga 

rättigheter samt implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt på olika verksamhetsområden. Syftet är att 

förstärka konventionsefterlevnaden och skyddet mot diskriminering inom Länsstyrelsen Blekinge.  

Nyanställda på länsstyrelsen utbildades i mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Agendan och de 17 globala 

målen grundas på de mänskliga rättigheterna och kan endast uppnås om alla människor tillgodoses sina 

rättigheter. Alla anställda fick på personalinformationen (som är obligatoriskt mötestillfälle) påminnande 

kunskap om mänskliga rättigheter med en kort introduktion till metoden rättighetsbaserat arbetssätt.  

För att uppfylla länsstyrelsens skyldighet om att integrera mänskliga rättigheter på samtliga 

verksamhetsområden påbörjades arbetet med att implementera metoden rättighetsbaserat arbetssätt. Utöver 

ovan nämnda tillfälle för all personal genomfördes planeringsmöten med ansvariga chefer för funktionerna 

plan och kulturmiljö, tillsyn och prövning samt djurvälfärd och livsmedel. Funktionen för plan och 

kulturmiljö utbildades av samordnaren för mänskliga rättigheter i rättighetsbaserat arbetssätt och applicerade 

metoden på det egna verksamhetsområdet. På grund av Coronapandemin, ökad smittspridning i Blekinge och 

de restriktioner det innebar för alla anställda flyttades de resterande utbildningstillfällena fram till 2021.  

Samordningsrollen innebar också ett stöd i remissförfarandet på funktionen som arbetar med 

samhällsplanering. I arbetet med detaljplaner och andra ärenden inom samhällsplaneringen applicerades 

MR-perspektivet (mänskliga rättighetsperspektivet) i syfte att synliggöra rättigheter som förverkligas samt 

rättigheter som kränks eller som riskerar att kränkas.  
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Effekterna av genomförda insatser är till viss del svåra att bedöma. Vad gäller det interna länsstyrelsearbetet 

om metoden rättighetsbaserat arbetssätt nådde det ut i begränsad omfattning under året. I och med att 

metoden är framtagen av länsstyrelserna och att Länsstyrelsen Blekinge inte arbetat med detta tidigare är 

sannolikheten dock mycket hög att kunskapen är nytillförd. Utbildningen för nyanställda följs inte upp och 

länsstyrelsen har inte kännedom om det bidrog till ökad kunskap. Detta gäller samtliga kunskapshöjande 

insatser där vi saknar kännedom om deltagarnas förkunskaper. Effekten av att länsstyrelsen fick igång det 

här arbetet bedöms oavsett som faktiska och till betydande förmån för de mänskliga rättigheterna, internt på 

länsstyrelsen såväl som externt i länet. 

Folkhälsa beskrivs närmare under avsnitt 18 Folkhälsa, jämställdhet, integration m m (VÄS 70, 80-85).  

 

Barnrätt 
Länsstyrelsen har i enlighet med Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion uppdrag om att vid 

beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och då ta särskild hänsyn till 

barns bästa. 

Arbetet sker huvudsakligen inom ramen för implementering av mänskliga rättigheter i länsstyrelsens 

verksamhet samt regleringsbrevsuppdrag om att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barns 

rättigheter.  

Arbetet med mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter specifikt, sker genom utbildning för alla 

nyanställda på Länsstyrelsen Blekinge, funktionsvisa utbildningar i metoden rättighetsbaserat arbetssätt samt 

enskilt stöd till länsstyrelsens avdelningar och funktioner vid uppkommet behov. Ett sådant exempel som 

sker återkommande under verksamhetsåret är att stödja samhällsplanerarna i yttrande kring upprättande av 

detalj- och översiktsplaner och motsvarande ärenden. 

Effekterna har utvecklingsförmåga. De interna utbildningstillfällena följs upp i begränsad omfattning och vi 

kan i dagsläget inte fastställa till vilken grad utbildningarna bidragit till kunskapshöjning. Det samarbete som 

sker mellan samordnaren för mänskliga rättigheter (och övriga medarbetare inom social hållbarhet) och 

samhällsplanerna (funktionen för plan och kulturmiljö) bedöms som bra. Länsstyrelsen blir kontinuerligt 

bättre på att synliggöra barnrättsperspektivet och skyldigheten att utgå ifrån barns bästa. Behovet av att 

utveckla den här typen av intern samverkan bedöms vara mycket stor eftersom uppdraget berör hela 

länsstyrelsens verksamhet.  

 

Förenkla för företag 
Regeringen och näringsdepartementet ser uppgiften att förenkla för företagen som en viktig del av 

regeringens politik för jobb, välfärd och hållbar tillväxt. Det ska vara enkelt att vara företagare i alla delar av 

landet. Länsstyrelsen har i instruktion för länsstyrelsen (§ 5) i uppdrag att verka för att förenkla för företag. 

Förvaltningslagen ställer krav på att vi ger god service och handlägger ärenden effektivt. 

 

Länsstyrelsens bidrag till företagsfrämjande  

Länsstyrelsen Blekinge arbetar med ständiga förbättringar inom ett flertal områden som kan bidra till bättre 

processer och förenkla för företag som kommer i kontakt med vår myndighet. Några exempel på konkreta 

åtgärder är: 
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-På landsbygdsavdelningen åker länsstyrelsen på företagsbesök för att underlätta för företagen och 

länsstyrelsen vid handläggningen av stöd. Företagsbesöken leder till färre felaktiga kompletteringar och en 

förståelse av regelverken. 

-Även inom djurskydd/förprövning försöker länsstyrelsen underlätta genom att låta sökanden få komma in 

på möten för att diskutera. Vidare försöker länsstyrelsen också underlätta genom att skicka mycket digitalt 

för en snabbare expediering. 

-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.  

-Inom Skapa nya jobb, som är inriktat på affärsutveckling hos de blekingska landsbygdsföretagen, erbjöd 

länsstyrelsen en digital kurs för att få hjälp med de digitala verktygen och även ökad försäljning nu när 

samhället står inför omställning. Projektet förväntas bidra till det övergripande målet att utveckla småföretag 

och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden. Ett stort antal blekingska landsbygdsföretagare 

inspirerades, via bladet landsbygdsnytt, till att delta i de kurser och rådgivningar som arrangeras inom ramen 

för landsbygdsprogrammet. Under 2020 publicerades fyra nummer och länsstyrelsen märker en ökad 

anmälningsfrekvens, till de aktiviteter som marknadsförs, i samband med att utskicket landar i brevlådan.  

Länsstyrelsen är även delaktig i Region Blekinges arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 

(RUS) och Smart Strategi för länet. Där ingår bland annat att se hur länsstyrelsen kan bidra till målet att i 

Blekinge växer vi av ett expansivt näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad. Länsstyrelsen deltar i både 

workshops och diskussionsforum tillsammans med Region Blekinge, universitet/högskola, Science parks och 

företag i länet. Genom god tillgänglighet, bemötande och service skapar länsstyrelsen ett ökat förtroende för 

dess verksamhet i länet.  

I början av året beslutade Länsstyrelsen Blekinge om en rad åtgärder som skulle underlätta för företagen 

specifikt under Coronapandemin.   

-Företagen gavs möjlighet att avvakta med eventuella avgifter som annars skulle betalas in till länsstyrelsen. 

De kunde direkt kontakta sin handläggare som sedan gjorde en bedömning i varje enskilt fall.  

-Företag kunde även få möjlighet att skjuta upp planerade tillsynsbesök 

-Länsstyrelsen gav företagen möjlighet att få sitt ärende hanterat skyndsamt om det skulle underlätta för 

företagets likviditet, fortsatta drift eller annat akut skäl. 

-Länsstyrelsen beslutade även att hantera leverantörsfakturor skyndsamt och betala dem så fort de blev 

attesterade och inte på sista betaldatum.  

-Länsstyrelsen beslutade även att, i den mån det var möjligt, tidigarelägga och hantera utbetalningar 

skyndsamt till företag som är drabbade av Coronapandemin  

Länsstyrelsen Blekinge och landshövding Sten Nordin kallade under året till två digitala möten med 

representanter för näringslivet som Svenskt Näringsliv, Handelskammaren Sydost och Tillväxtverket för att 

inhämta information om läget för dem nu under Coronapandemin.  

Regelbundna möten hölls även varannan månad med näringslivscheferna i länet, Region Blekinge och 

länsstyrelsen där samverkan sker om olika insatser. Vidare sker uppdatering kring hur samarbetsparterna kan 

utveckla och bidra till ett bra företagsklimat i länet.  
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Under året beslutade länsstyrelsen att utöka TIS-mötena (Tvärsektoriella Informations- och Samrådsmöten). 

Här samlas länsstyrelsens medarbetare och diskuterar olika handläggningsärenden antingen internt för att få 

en samsyn i komplexa ärenden som berör många olika områden eller bjuder länsstyrelsen in företag, 

kommuner eller andra intressenter för att tillsammans med dem i ett samråd diskutera olika frågeställningar 

som uppstår i ett tidigt skede av olika planfrågor och andra utvecklings- eller företagsetableringsfrågor. Detta 

ger en bättre förståelse för hur alla de sakområden länsstyrelsen hanterar påverkar ett ärende och en mer 

samlad och rättssäker bedömning för både kommuner och företag.  

 

Informationssäkerhet 
Det operativa informationssäkerhetsarbetet hade under 2020 en lägre prioritet för utvecklingen av att skapa 

ett Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Det betyder att länsstyrelsen hade låg ambition att 

producera lokala alster.  En anledning till detta är att det länsstyrelsegemensamma arbetet för 

informationssäkerhet blev operativt under 2020. G-fis, som är en gemensam funktion för 

informationssäkerhet, bidrar i stor utsträckning genom att producera material för implementering på 

länsstyrelserna, förvaltningsobjekt och andra gemensamma funktioner med mera. Detta bidrar i allt 

väsentligt till att län med mindre resurser når en god utveckling i sitt informationssäkerhetsarbete. 

Länsstyrelsen Blekinge är delaktig inom G-fis, då myndigheten bidrar med en resurs på 50 %. Som resultat 

av det bidraget får länsstyrelsen Blekinge åter både kompetens- och förmågehöjning för vårt eget 

informationssäkerhetsarbete.  

  

Miljöledning 
Länsstyrelsen Blekinge har ett aktivt miljöledningsarbete som leds av miljöledningssamordnaren på uppdrag 

av länsledningen. Grunden i arbetet är en miljöutredning från 2016. Utifrån den har länsstyrelsen Blekinges 

miljöpolicy tillkommit. Mål och aktiviteter beslutas årligen av länsledningen. 

Miljöledningsgruppen, vars huvudsakliga uppdrag är att ta fram förslag på och följa upp 

miljöledningsplanen, träffades sju gånger under året. Representanter i gruppen finns från samtliga 

avdelningar samt från vissa nyckelfunktioner som vaktmästeri och husfru. Särskilt är avdelningen för natur 

och miljö representerad då denna arbetar med mycket av vår indirekta miljöpåverkan till exempel i form av 

att leda det regionala arbetet med minskade växthusgasutsläpp, naturvård och arbetet med hotade arter. 

Miljöutredningen visar att länsstyrelsens arbete med indirekt miljöpåverkan är mycket viktigt.  

När det gäller Länsstyrelsen Blekinges interna miljöarbete genomfördes bland annat följande: 

- Grundläggande miljöutbildning för nyanställda som ett led i arbetet med att höja kompetensen och 

redan på ett tidigt stadium informera om och involvera personalen i länsstyrelsens miljöarbete 

- Enkätundersökning bland personalen kring våra resor, både till och från arbetet och i tjänsten. Syftet 

var att lyfta fram kultur och inställning samt att visa hur vi tänker och agerar kring resande. 

Miljöledningsgruppen analyserade resultatet och delgav det till all personal på länsstyrelsen. Under 

hösten diskuterades resultatet på avdelningarna.  

- Intern miljökompensation infördes under 2020. Detta möjliggör för länsstyrelsen att göra 

miljösatsningar i verksamheten genom att avdelningarna tillskjuter medel till en gemensam fond 

utifrån mängden koldioxid som de förbrukar. 
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- Fortsatt extern miljörevision för att vara miljödiplomerade. Även intern miljörevision genomfördes i 

samarbete med närliggande länsstyrelse. Intern miljörevision är ett mycket viktigt samarbete för 

länsstyrelsen då nya ögon skärskådar verksamheten och ger möjlighet till nya infallsvinklar.   

- Medverkan i det länsstyrelsegemensamma projektet ”Fossilfri länsstyrelse 2030”. Projektet gav god 

kompetensutveckling och input till det fortsatta miljöledningsarbetet.   

 

När det gäller resor i tjänsten och resor till och från arbetet sjönk detta markant under 2020 främst på grund 

av Coronapandemin. Många konferenser och möten ställdes in och många arbetade hemifrån. På så sätt är 

detta en av få positiva konsekvenser av Coronapandemin. Skypeanvändandet ökade markant men dessvärre 

saknas mätsystem för att ta reda på hur stor förändringen blev för Länsstyrelsen Blekinge. Det är viktigt att 

framöver ta till vara på denna goda trend där möten via nätet i allt högre grad ersätter fysiska möten.  

 

Verksamhetsöversikt 

Länsstyrelsen Blekinge 2020 2019 2018 

Medarbetardata 

 
 
 

 

Antal anställda* 129 131 125 

Antal årsarbetskrafter 118,9 117,8 113,9 

- varav årsarbetskrafter män 44,7 42,9 43,3 

- varav årsarbetskrafter kvinnor 74,2 74,9 70,6 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 5 923 5 894 5 956 

Antal beslutade ärenden 5 904 5 878 5 978 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 57 85 107 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad exkl. resurssamverkan inkl. OH 128 973 129 498 135 013 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 38 669 36 965 38 265 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

209 304 721 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

51 167 51 710 58 670 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

539 1 110 342 

- varav OH 38 389 39 409 37 015 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 24 920 21 366 28 449 

    

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

 

Kommentar till tabellen medarbetar-, verksamhets- och ekonomidata 
Kostnadsposten ”verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) exkl. OH” avser anslaget Regionala 

tillväxtåtgärder och har minskat från år 2019 till år 2020. Kostnaderna år 2020 avser NYPS-systemet och 

lönekostnader inom uppföljning och utvärdering samt regional projektverksamhet. Från och med år 2019 

hade länsstyrelsen betydligt mindre stödmedel att besluta om jämfört med året innan samt mindre medel till 

uppföljning och administration av dessa stöd. 
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Skillnaden mellan 2019 och 2020 avseende ”verksamhetskostnader – avgiftsfinansierad verksamhet exkl. 

OH” beror till största delen på att länsstyrelsen 2019 ansvarade för den nationella konferensen 

”Miljömålsdagarna”. Av kostnaden på 1 110 tkr avser 515 tkr miljömålsdagarna. 
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Läget i länet 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 2§ p 3 

 

  

 

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

Hållbar utveckling i samverkan  

Samverkan med regionala aktörer är en viktig del av länsstyrelsens arbete. Länsstyrelsen verkar bland annat 

genom olika nätverk i länet där länsstyrelsen Blekinge ansvarar och samordnar en del och andra nätverk där 

myndigheten deltar men andra aktörer är sammanhållande. Exempel på nätverk kan vara, miljösamverkan 

Blekinge -Kronoberg, integrationsrådet och jämställdhetsrådet. De två sistnämna är under ledning och 

samordning av Länsstyrelsen Blekinge och omfattar företrädare för olika samhällsintressen såsom 

myndigheter, regionen, kommunerna, näringslivet och andra intressenter.  

Den regionala samverkan för hållbar utveckling är en nyckel i genomförandet av Agenda 2030 och 

länsstyrelsen ser en tydlig trend att hållbarhetsperspektiven har stärkts i allt arbete myndigheten gör och i de 

strategier som tas fram i länet. Länsstyrelsen pratar nu om alla dimensionerna - sociala-, ekonomiska- och 

miljöperspektivet - där alla är lika viktiga för en Hållbar utveckling.  

Under året 2020 var pandemin i stort fokus. Länsstyrelsen fick snabbt mobilisera sig i stabsarbete internt och 

samverka gränsöverskridande med andra aktörer i länet varje vecka på en helt annan nivå än tidigare. 

Förutom dagliga avstämningar med länets smittskyddsläkare hölls även samverkansmöten med regionen, 

kommunerna samt andra myndigheter och aktörer. För att kunna rapportera om läget i länet inom alla 

områden kallade landshövdingen till digitala möten med näringslivet för att kunna följa hur olika näringar 

drabbades och om de åtgärder som regeringen satte in hade effekt för företagen i vårt län. Samverkan skedde 

på alla nivåer och var både strategisk och operativ där länsstyrelsen tog fram både olika scenarier för att 

planera hur myndigheten kan hantera smittspridningen men även rent konkreta uppdrag som hur 

smittskyddsutrustningen ska fördelas i länet. Nu har länsstyrelsen fullt fokus på vaccineringsfrågan och 

tillsyn utifrån den nya pandemilagen.  Länsstyrelsen tycker att samarbetet fungerade mycket bra och att 

Blekinge som län visar att man kan samverka och hjälpas åt under en mycket svår tid som pandemin innebar.  

 

Socialt perspektiv 

En viktig del av länsstyrelsens arbete på det sociala området är att sammanställa aktuella lägesbilder och att 

bygga arbetet därefter. Länsstyrelsens arbete inom det sociala området redovisas i stora delar i särskild 

ordning i enlighet med regleringsbrev och andra styrdokument.  
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Läget i länet påverkades av pandemin. Under våren arbetade länsstyrelsen tidigt med att ta fram sociala 

riskanalyser kopplade till pandemin. Att länsstyrelsen tidigt tog fram sociala riskanalyser var positivt för 

länets möjligheter att hantera de sociala konsekvenserna av pandemin. 

Pandemin fick konsekvenser på arbetsmarknaden i Blekinge. Det var särskilt unga och i vissa kommuner 

även nyanlända som drabbades eftersom de i stor utsträckning arbetade inom de sektorer som tidigt 

drabbades av pandemins konsekvenser såsom hotell, restaurang och andra serviceyrken. En särskilt utsatt 

grupp var utrikesfödda kvinnor med låg utbildningsbakgrund. Den gruppen står i dag ännu längre från 

arbetsmarknaden än tidigare. 

På integrationsområdet var mottagandet under 2020 lågt, delvis som en följd av pandemin men också som en 

följd av det låga antalet asylsökande. Flera kommuner beslutade under året om omorganisationer och 

neddragningar. Detta riskerar att få konsekvenser på länets förmåga att möta en eventuell framtida ökning i 

mottagandet av asylsökande och nyanlända. Olika projekt pågick och påbörjades i länet som syftar till att 

minska segregation och länsstyrelsen följde och kommer att fortsätta följa det arbetet med stort intresse. 

Pandemin innebar att Svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning och samhällsorientering ställde om till 

digital eller fjärrundervisning. Vissa föräldrar valde då att ha mindre barn hemma istället för att lämna på 

förskola. Flera kommuner uppmanade också arbetslösa föräldrar att inte lämna sina barn på förskola. 

Samtidigt slog sköterskor på barnavårdscentralen i en av länets kommuner larm om att många barn har en 

väldigt dålig språkutveckling. Att dessa barn hade ännu mindre kontakt med det svenska språket via 

förskolan riskerar att förvärra den problematiken.  

Pandemin hade också konsekvenser för individer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Aktiviteter 

ställdes in och dagliga verksamheter stängdes eller kraftigt begränsade sina öppettider. Detta fick också i 

förlängningen negativa konsekvenser för barn till individer med funktionsnedsättning eftersom situationen i 

hemmet förändrades till det sämre när föräldern inte får det stöd hen behöver. Gruppen drabbades av en 

ofrivillig ökad isolering. Det höga informationsflödet bidrog också till en ökad utsatthet hos de grupper som 

har ingen eller väldigt begränsad förmåga att tillgodogöra sig informationen och hantera det höga flödet. 

Region Blekinge vittnade om en ökad psykisk ohälsa generellt, vilket också till viss del och på flera olika 

sätt kunde härledas till pandemin. Inga grupper stack ut särskilt utan det var en generell ökning i hela 

samhället. Räddningstjänsten i väst rapporterade att man tog emot fler suicidlarm än normalt, vilket kan vara 

ett tecken på ökad psykisk ohälsa. 

Trygghetsmätningar genomfördes i länets kommuner och länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare 

deltog i arbetet med att omhänderta resultatet av de mätningarna. Tryggheten i länets kommuner ökade. 

Brottsstatistiken i Ronneby kommun gick ner och tryggheten ökade, vilket är ett resultat av ett långsiktigt 

myndighetsgemensamt arbete i kommunen. Länets kommuner upplevde under året ökade problem med 

motorburen ungdom, vilket kan vara en konsekvens av pandemin. Tillgången till fordon som kan klassas 

som A-traktor ökade. 

Enligt polisens och tullens underrättelseinformation ökade tillgången till narkotika i länet under 2020.  

En konsekvens av pandemin och att vi är mindre socialt aktiva, arbetar hemifrån och att den sociala 

kontrollen också minskat är att det svårt att veta om det skedde en ökning av våld i hemmet eller 

hedersrelaterad problematik. Det finns färre möjligheter/kontaktytor för att upptäcka varningssignaler eller 

för att be om hjälp. Konsekvenserna på dessa områden är därför svåra att bedöma idag utan kommer 

möjligen istället synas när vi återgår mer till det normala. 
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Ekonomiskt perspektiv 

Blekinge har haft en svag jobbtillväxt sedan lång tid tillbaka och redan under finanskrisen hade Blekinge en 

minskning av antalet jobb med hela 7 procent som kan jämföras med övriga riket som då minskade endast 3 

procent. Återhämtning kom först så sent som 2016 och 2017 efter flera år av nolltillväxt. Övriga landet växte 

under den här tiden med hela 10 procent och även i jämförelse med flera av grannregionerna har Blekinge 

haft en sämre utveckling. Detta blir synligt både inom den offentliga och privata sektorn. Ser man under en 

längre tidsperiod ökade riket andelen jobb inom den offentliga sektorn med 5,6 procent under åren 2007-

2018 medan Blekinge endast ökade marginellt med 1,2 procent. I den privata sektorn var det ännu större 

skillnad där riket ökade 12 procent och Blekinge minskade med – 1,5 procent. Av Blekinges fem kommuner 

ligger tre av dem på en svag tillväxt på 2-3 procent sedan 2007 medan framförallt Ronneby kommun sticker 

ut med en minskning av antalet jobb på 13 procent under samma tid.  Även i jämförelse mellan de tre 

residensstäderna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län sticker Blekinge ut negativt då jobbtillväxten i de 

länen ökade med 12 procent i Växjö och 11 procent i Kalmar vilket var nästan 10 procent högre än i 

Karlskrona under samma tid det vill säga mellan åren 2007-2018 1. 

Den här historiken är bra att ha med sig när man nu ser hur pandemin slår hårt mot Blekinge som de senaste 

åren satsat mycket regional utveckling på bland annat besöksnäringen som visat en stadig positiv tillväxt de 

senaste åren. Mellan 2008-2018 ökade antalet gästnätter i Blekinge med 11 procent vilket är samma nivå 

som i Sverige som helhet. Även om några av besöksnäringsföretagen lyckades ställa om och dra fler 

inhemska besökare under sommaren då Blekinge låg lågt i antalet smittade i Coronapandemin uteblev de 

utländska besökarna vilket i Blekinge står för cirka 25 % procent av det totala antalet besökare i normala fall. 

Framförallt drabbade pandemin och restriktionerna hotell, restauranger, festivaler som Sweden Rock, Carl 

International Film Festival och eventbranschen i stort där allt mer eller mindre ställdes in eller avbokades. 

Här arbetar många ungdomar som nu ställdes utan jobb på en redan hårt utsatt arbetsmarknad i länet. 

Blekinges företagsstruktur skiljer sig en del ifrån övriga landet då hela 23 procent av länets arbetstillfällen 

finns hos större arbetsgivare med mer än 250 anställda. Det är den högsta andelen i landet och en bra bit över 

riksgenomsnittet som ligger på 16,2 procent. De största företagen i länet är Volvo personvagnar, NKT HV 

Cables, Ericson, SAAB Kockums och Södra skogsägarna. Flera av dessa är starkt exportberoende vilket 

gjorde att de drabbades hårt i början av pandemin då de inte kunde få ut sina varor på marknaden och de 

kunde inte heller få tillgång till viktiga produktdelar de behövde få in i landet för sin tillverkning. Blekinges 

näringsliv blir med ett fåtal större arbetsgivare väldigt sårbart och konjunkturkänsligt. Dessutom ökar 

andelen tekniskt högkvalificerade yrken och även om Blekinge Tekniska Högskola (BTH) finns i länet 

kommer kompetensförsörjningen att vara en nyckelfråga för Blekinges framtida utveckling 2. 

 

 

1 Fakta och siffror om länets utveckling kommer från Region Blekinges Nulägesanalys som publicerades i december 2020. 

https://regionblekinge.se/download/18.261e3c8817618d062efc67c/1607010094920/Nul%C3%A4gesanalys_201203_final.pdf  

2 Fakta och siffror om länets utveckling kommer från Region Blekinges Nulägesanalys som publicerades i december 2020. 

https://regionblekinge.se/download/18.261e3c8817618d062efc67c/1607010094920/Nul%C3%A4gesanalys_201203_final.pdf  

https://regionblekinge.se/download/18.261e3c8817618d062efc67c/1607010094920/Nul%C3%A4gesanalys_201203_final.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.261e3c8817618d062efc67c/1607010094920/Nul%C3%A4gesanalys_201203_final.pdf
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Arbetslösheten i länet ligger en bra bit över riksgenomsnittet och värst är det med ungdomsarbetslösheten 

som i maj 2020 låg på 15,6 procent vilket var 3,6 procent högre än samma månad 2019 3. Samtidigt uppger 

hela 42 procent av företagen i Blekinge att 

de har brist på kvalificerad arbetskraft och 

att det är det största tillväxthindret - en 

procentsats som är bland de högsta i landet 
4.  

Arbetsförmedlingen skriver att år 2020 

hade den högsta siffran av antalet inskriva 

arbetslösa sedan 1997 i Sverige (se bild). I 

Blekinge ökade varslen med 11 % 2020 

jämfört med 2019 - totalt 726 personer. 

 

Bild 3. Diagrammet visar varslen i Sverige perioden 1992-2020. År 2020 var varslen historiskt höga. 

 

Miljömässigt perspektiv 

Miljöarbetet i Blekinge var framgångsrikt men nuvarande styrmedel och åtgärdsarbete är inte tillräckliga. Av 

de 15 miljökvalitetsmålen bedömer länsstyrelsen att endast ett mål uppnåddes till 2020 – påverkan på 

ozonskiktet. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. Trots omfattande åtgärdsinsatser i länet är 

trenden neutral eller negativ för övriga miljömål.  

Många av de ekosystemtjänster som samhällsutveckling och välfärd är beroende av påverkas av 

klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, övergödning och miljögifter. Låga flöden i vattendrag och 

låga grundvattennivåer under hösten är tillsammans med de senaste årens återkommande torka mycket 

oroande för den långsiktiga tillgången på dricksvatten och vattenförsörjning för bland annat 

jordbruksnäringen.  

Länsstyrelsen Blekinge både leder och deltar i många regionala miljöprojekt som pågår eller genomfördes 

under året. Flera projekt pågår för att återställa livsmiljöer samt gynna hotade arter i sjöar och vattendrag. 

Samverkan med kommuner och andra aktörer ledde till ett flertal biotoprestaureringar och fler åtgärder 

planeras. Åtgärder för att gynna biologisk mångfald i ekomiljöer sker inom LIFE-projekt5, förvaltning av 

skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter och tillsammans med kommunernas förvaltningar.  

Länsstyrelsen har också ett nära samarbete med Biosfärområde Blekinge Arkipelag, där gemensamma 

projekt inom bland annat anläggande av nya våtmarker ägde rum under året med bidrag från LOVA- medel.   

 

 

3 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fler-unga-blir-utan-jobb-i-blekinge  

4Tillväxtverkets statistikför regional utveckling  https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/blekinge.html  

5 LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera mellan 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fler-unga-blir-utan-jobb-i-blekinge
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/blekinge.html
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Flera kommuner i länet har ställt sig bakom Blekinges nya klimat- och energistrategi6 och många aktörer 

arbetar aktivt med att ställa om till fossilfritt. Med stöd från Klimatklivet7 genomförs energiomställning hos 

företag med stora positiva effekter för både klimat och miljö. Ett företag som ersatt oljeeldning med en 

kombination av el och biobränsle halverade genom detta utsläppen av klimatpåverkande gaser för den 

aktuella kommunen. 

Arbetet med generationsmålet och miljökvalitetsmålen är ett prioriterat och övergripande arbete inom 

Länsstyrelsen Blekinge. Arbetet med miljömål är integrerat i länsstyrelsens verksamhetsplanering och 

tertialuppföljning.  

Under året genomförde Länsstyrelsen Blekinge två större digitala konferenser som tog upp aktuella och 

viktiga områden med miljöperspektiv såsom Vattenkonferensen där bland annat vattenförsörjningsfrågan var 

högaktuell efter flera torra somrar med lite regn. Den andra konferensen handlade om bostadsbyggande där 

bland annat en föreläsare berättade om ett aktuellt stort trähusbygge i Blekinge-Karlskrona som blev klart 

under hösten 2020. Konferenserna är bra exempel på hur länsstyrelsen arbetar med samordning och 

samverkan och bidrar med viktig expertkunskap till länets- och kommunernas utvecklingsplaner. 

 

Redovisning av verksamhetsområden 
Länsstyrelsen Blekinge län bedriver följande verksamheter. 

Verksamhet  Benämning 

20–21, 25 Övrig förvaltning och trafikföreskrifter 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 

30, 34 Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

40–41 Hållbar samhällsplanering och boende 

42 Energi och klimat 

43 Kulturmiljö 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 

50–58 Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

60–62 Areella näringar 

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

 

 

 

6 Länk till klimat- och energistrategi för Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, rapport 2019:15 
7 Länk till information om Klimatklivet, Naturvårdsverkets webbplats 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/2019/201915-klimat--och-energistrategi-for-blekinge.html
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
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Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

[Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

 

 

• 1B1 

• 1D10 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen ska arbeta med att förebygga och ersätta skador av rovdjur och skador på gröda orsakat av 

fredat vilt till de som drabbas. Målet är att hålla nere skadorna. 

Allmänna val hade länsstyrelsen inte under året och redovisas därför ej.  

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 
Det förebyggande arbetet innebär att bidrag betalas ut till uppsättning och underhåll av rovdjursavvisande 

stängsel. Vid skador orsakade av rovdjur och på gröda av fredat vilt görs en besiktning av skadan och utifrån 

denna kan en ersättning utbetalas. 

 

Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 
Övrig förvaltning och trafikföreskrifter (20–21, 25) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 1,3 0,9 1,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,4 4,4 3,4 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 488 540 507 

Antal beslutade ärenden 487 592 522 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 1 3 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 4 712 7 323 7 083 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 2 673 3 963 3 173 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

93 474 1 107 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

273 254 228 

- varav OH 1 673 2 633 2 575 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 65 133 51 
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Verksamhetskostnaderna har sjunkit markant. Det är framför allt personalkostnaderna som är lägre. En 

förklaring till detta är att det under 2020 var ett visst ”glapp” i tjänsterna då juristfunktionen var 

underbemannad. 

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Antal ärenden om efterträdarval  Platina  36 41 34 

Antal personer som erhållit 
lönegaranti 3) GarantiLST2)  - - - 

Tillsyn och kontroll      

Antal granskningar av 
överförmyndare som lett till åtgärd 3) Platina1) 3) - - - 

Andel tillsynsärenden om 
penningtvätt som lett till åtgärd 3) Platina1)  - - - 

Antal granskningar av 
bevakningsföretag/delgivningsföretag 
som lett till åtgärd 3) 

Platina1)  - - - 

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

2) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

3) Handläggs ej av Länsstyrelsen Blekinge 

 

Prestationer och effekter 

Med anledning av införandet av den nya förvaltningslagen har Länsstyrelsen enats om en ny rättslig 

hantering av trafikföreskrifter. Länsstyrelserna har tillsammans kommit fram till att vare sig enskilda 

individer eller myndigheter kan ansöka om att få frågan om behov av trafikföreskrifter prövad. Det är 

myndigheten som självständigt har att besluta om det finns anledning att inleda ett ärende. Detta kommer 

leda till en mer effektiv och rättssäker hantering av ärendegruppen. Länsstyrelserna har samverkat med andra 

myndigheter i frågan och har uppmärksammat regeringen på behov av förtydligande om normföreskrifters 

eventuella överklagbarhet. 

Länsstyrelsen gav under året bidrag till underhåll av rovdjursavvisande stängsel till en djurägare ur 

viltskadeanslaget. Det gavs även bidrag till rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark genom 

landsbygdsprogrammet. 

Länsstyrelsen genomförde enligt Rovbase8 under året 17 besiktningar där majoriteten var besiktningar av 

skada på får, men även besiktning av skador på nötkreatur, fjäderfä och hund utfördes. Vid två besiktningar 

på får kunde det konstateras att angreppen var orsakade av lodjur. Även en besiktning av dödad dovhjort i 

hägn bekräftades vara orsakat av lodjur (notera att hägnat vilt ersätts ej viltskadeanslaget). För fyra av 

besiktningarna kunde skadeorsaken ej fastställas, ofta beroende på kadavrets dåliga skick. Andra 

skadeorsaker har varit räv, sjukdom, förgiftning och skador från vildsvin.  

 

 

8 Rovbase är en databas som tillhandahålls av Naturvårdsverket. Den är öppen för allmänheten och innehåller rovdjursinventering från Sverige och Norge. 

https://rovbase30.miljodirektoratet.no/
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Länsstyrelsen fick in ett ärende om skador på gröda av fågel. Detta besiktigades men ingen ersättning 

betalades ut. 

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen Blekinges bedömning är att resultatet för uppdraget inom övrig förvaltning och 

trafikföreskrifter är gott. 

Skadorna av rovdjur och skadorna på grödor av fredat vilt hölls på en acceptabel nivå. 

Blekinge hade få skador av rovdjur och på grödor. Under året hade länsstyrelsen två angrepp på får som 

kunde konstateras vara av lo. Det kan anses vara ett normalt år. Trots en svagt uppåtgående population av lo 

låg skadorna på tamdjur på en stabilt låg nivå. Länsstyrelsen ser att de förebyggande åtgärder som gjordes 

har avsedd effekt. Länsstyrelsen ser också att det faktum att djurägare anmäler skador som konstateras vara 

av annat än rovdjur, innebär att vi har att fungerande system som är accepterat av djurägarna.  

Fredat vilt har de senaste åren endast orsakat några enstaka fall av skador på gröda. Länsstyrelsen behövde 

inte vidta några speciella förebyggande åtgärder eftersom de anmälda skadorna legat på en så låg nivå. 

Lantbrukarna verkade hantera skadorna på gröda och anmälde inte till länsstyrelsen. 
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Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor 
(28) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 2 • 1D2-1D3 

 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen utför arbete inom verksamhetsområdena; livsmedels- och foderkontroll, kontroll av djurskydd, 

djurhälsa och smittskydd, animaliska biprodukter samt veterinärmedicinska preparat och restsubstanser. 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelserna ska göra en bedömning av respektive myndighets måluppfyllelse för relevanta operativa mål 

i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av 

orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och de operativa förutsättningarna att bedriva 

verksamheten. Länsstyrelserna ska även redovisa arbetet med revisioner av kommunernas 

livsmedelskontroll. 

 

Verksamhetens resultat 
 

Länsstyrelsernas livsmedelskontroll 

Inför verksamhetsåren 2020–2022 har länsstyrelserna tilldelats 10 mnkr per år i riktade medel för kontroll 

inom området primärproduktion av livsmedel och foder. Utöver detta har ytterligare 5 mnkr tillförts år 2020 

för finansiering av gemensamma utvecklingsinsatser inom området. Nationellt har målet satts att kontrollera 

1000 företag inom primärproduktionen. Kontrollerna innebär att företagare inom primärproduktionen blir 

uppmärksammade på krav som ställs inom produktionen, en viktig insats för att upprätthålla en produktion 

som ger säkra livsmedel. Utvecklingsinsatsen syftar till att länsstyrelserna ska kunna ta över foderregistret 

från Jordbruksverket. 

Länsstyrelsens kontroller i primärproduktionen av livsmedel utgår från Livsmedelsverkets riskbaserade 

urval. Verket gör urvalet utifrån branscher och fördelar ut antalet kontroller per län. Respektive länsstyrelse i 

sin tur gör, utifrån tilldelningen, ett riskbaserat urval av företag inom respektive bransch för sitt län och utför 

kontroller utifrån branschspecifika checklistor. Kontrollresultaten registreras i Primör och vid foderkontroll 

även i Jordbruksverket system, Konrad.  

Länsstyrelserna har utfört 793 (81%) av de planerade kontrollerna inom primärproduktion-Livsmedel och 

566 kontroller av primärproduktion-Foder. Den pågående pandemin har inneburit att målet 1000 utförda 
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kontroller på nationell nivå inte uppnåtts. Flera län har fått omprioritera resurser till stabsarbetet och likaså 

har län undvikit kontrollbesök med hänsyn till rekommendationer om social distans.  

Även utvecklingsinsatserna har påverkats av den rådande pandemisituationen. Överföring av 

kontrollsystemet tillsammans med utveckling av detsamma, ger förutsättningar för en nationell 

likabehandling av primärproducenterna i registrering och kontroll. Utbildningar från Livsmedelsverket har 

spelats in på länsstyrelsernas initiativ, men på grund av rådande pandemi har inga övriga utbildningsinsatser 

kunnat genomföras. 

Verksamheten i siffror 

Livsmedelskontroll, djurskydd,  
allmänna veterinära frågor (28) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 1,0 2,4 2,0 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,2 3,4 4,8 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 868 916 893 

Antal beslutade ärenden 858 991 1 006 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 1 1 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 7 239 8 122 7 578 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 4 729 5 261 4 857 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

0 335 0 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

169 246 34 

- varav OH 2 341 2 280 2 686 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 

    

 

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillsyn och kontroll         

Andel utförda av tilldelade 
primärproduktionskontroller (Mål 100 %) 4)  PRIMÖR1) 90 % - - 

Andel kontrollobjekt med 
livsmedelsproducerande djur som ingått i 
planerad normalkontroll 

 DUS2) 1,7 % 2,4 % 1,3 % 

Andel anmälningsärenden avslutade inom 
tre månader (90 dagar) 5) Platina3) 93 % 89 % - 

Andel kontrollrapporter för 
djurskyddskontroller som är meddelade 
inom 21 dagar 5) 

Platina3) 50 % 62 % 82 % 

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

2) Ärendehanteringssystem, Jordbruksverket 

3) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

4) Underlag saknas för 2018 och 2019. 

5) För 2019 avses medelvärden eftersom rapporten i Platina är uppdelad på grund av att en ny djurskyddslag trädde i kraft 2019-04-01. 
Platina stöder inte framtagandet av statistikuppgifter för 2018.   
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Resultatindikatorn ”Andel kontrollrapporter för djurskyddskontroller som är meddelade inom 21 dagar” 

visar på en negativ utveckling. Den viktigaste orsaken till detta var att det under 2020 var stor 

arbetsbelastning vilket innebar omprioriteringar bland ärendena. Det var även stor personalomsättning på 

funktionen med ny, oerfaren personal och tidvis även färre tillgängliga personalresurser.   

 

Prestationer och effekter 

Länsstyrelsen Blekinge försökte under 2020 effektivisera och strukturera upp arbetet ytterligare inom 

djurskydd och livsmedelskontroll inom primärproduktionen för att uppnå en högre måluppfyllnad inom 

dessa områden jämfört med tidigare år. Detta resulterade i att ärendebalansen förbättrades avsevärt och att 

prioriteringen av anmälningsärenden förbättrades. Effekten blev att länsstyrelsen lyckades minska antalet 

fysiska anmälningskontroller under 2020 jämfört med året innan trots att antalet inkomna anmälningar låg 

kvar på ungefär samma höga nivå.   

Länsstyrelsen Blekinge höll tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg två samverkansmöten med 

kommunernas livsmedelsinspektörer under 2020.  

Inom smittskydd fortsatte Länsstyrelsen Blekinge under 2020 med det förebyggande arbetet gällande den 

mycket smittsamma djursjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som sprider sig i Europa. Länsstyrelsen 

Blekinge hade under året en representant i den länsstyrelsegemensamma ASF-grupp som bildades 2019. 

Därutöver utförde länsstyrelsen informationsinsatser till bland annat allmänhet och jägare om sjukdomen, 

med syftet att minska risken för att smittan kommer in i landet och öka sannolikheten för att den snabbt 

upptäcks om den kommer in. Länsstyrelsen samverkade även med Jordbruksverket och smittskyddet i 

Blekinge gällande smittor som kan spridas från djur till människa och hanterade inkommande anmälningar 

gällande anmälningspliktiga sjukdomar. 

Länsveterinären var under våren delaktig i länsstyrelsens stabsarbete gällande Coronapandemin för de 

sakfrågor som rörde 28-området. Under slutet av året arbetade länsstyrelsen, i samverkan med bland annat 

Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), i stor omfattning med smittan av SARS-

COV-2 hos mink i länet. Länsstyrelsens roll i detta arbete var framförallt samverkande samt arbete med 

tillsyn av de områden som ligger under länsstyrelsens tillsynsansvar. Flertalet samverkansmöten hölls 

tillsammans med andra berörda myndigheter, bland annat Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska 

anstalt, Smittskyddet hos Region Blekinge, Folkhälsomyndigheten och kommunen. Länsveterinären ingick, 

med anledning av smittan hos mink, även i länsstyrelsens grupp för Coronapandemin. 

Länsstyrelsen fortsatte under 2020 arbeta med att förbättra dialogen med våra kunder och samverka med 

externa aktörer såsom andra myndigheter för en bättre samverkan och förståelse för varandras verksamhet. 

Djurskyddshandläggare påbörjade och fullföljde delvis under hösten 2020 utbildningen KUDOS.  

Under hösten 2020 påbörjade Länsstyrelsen Blekinge att bygga upp samverkan med fjäderfänäringen inom 

djurskydd och smittskydd genom ett samverkansmöte.  

Länsstyrelsen Blekinge förbättrade under 2020 sin måluppfyllelse avseende kontroll av primärproducenter. 

Inom primärproduktion livsmedel genomfördes 19 av tilldelade 21 kontroller i Blekinge. Detta möjliggjordes 

genom omfördelning av resurser inom länsstyrelsen samt nära samarbete med länsstyrelserna i Skåne, 

Kronoberg och Kalmar. Fördelningen mellan branscher är dock ej helt i överensstämmelse med den 

fördelning som togs fram i Nationell kontrollplanering i primärproduktionen (5 nov 2019).  
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På grund av Coronapandemin blev flera kontroller inställda. Både antalet kontroller och antalet 

uppföljningar kunde ha förbättrats ytterligare. Foderkontrollen var nedprioriterad under 2020, och det 

operativa målet uppnåddes inte.  

Inga kommunrevisioner var inplanerade för 2020. 

På djurskyddsområdet förbättrade Länsstyrelsen Blekinge sin måluppfyllelse ytterligare under 2020 vilket 

syns på kvoten normalkontroller/anmälningskontroller som ökade med 0,34 jämfört med 2019 (0,29 till 

0,63) trots en fortsatt hög andel inkomna anmälningar (298 år 2020, 348 år 2019). Länsstyrelsen uppfyllde 

dessvärre inte måluppfyllelsen gällande 10%-målet för antalet normalkontroller på livsmedelsproducerande 

djur. Länsstyrelsen gjorde 22 normalkontroller, vilket innebär 1,7 %. Länsstyrelsen arbetade aktivt med 

registervård i Jordbruksverkets program djurskyddskontroll (DSK) för att på så vis ha ett aktuellt register att 

jobba utefter. Länsstyrelsen hade som mål att göra minst tre transportkontroller under året vilket uppfylldes.  

 

Länsstyrelsen fortsatte under 2020 att arbeta med de operativa målen enligt nationella kontrollplanen som rör 

god service, gott bemötande, snabb återkoppling och effektiv handläggning av ärenden samt att underlätta 

för djurhållare att göra rätt.  

 

Handläggningstider enligt LISA- nyckeltalen var utmärkta. Gällande förprövningen (VÄS 28231) och 

tillståndsärenden enligt kap 6 4§ djurskyddslagen (VÄS 28243) handlades 100% av ärenden inom 90 dagar, 

93% av anmälningsärenden handlades inom angiven tid.   

 

Under 2020 ökade den administrativa handläggningen av anmälningsärendena vilket bidrog till en 

effektivare handläggning. Av de kontroller handläggarna åkte ut på minskade andelen obefogade 

anmälningar med från 38% till 28% under 2020.  

Under 2020 var den planerade kontrollen inom smittskyddsområdet nedprioriterad och Länsstyrelsen 

Blekinge nådde därför inte upp till något av de operativa målen inom detta verksamhetsområde. 

Den planerade kontrollen av animaliska biprodukter var enligt verksamhetsplan nedprioriterad under året 

och inte heller här uppnådde vi de operativa målen. Två administrativa kontroller av insamling och transport 

av animaliska biprodukter gjordes under året. 

Länsstyrelsen genomförde under 2020 en uppföljande kontroll av läkemedel på gård. Ytterligare kontroll av 

läkemedel på gård var planerad men kunde inte genomföras på grund av Coronapandemin. De operativa 

målen inom området uppnåddes därför inte. 

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att det finns ett utvecklingsbehov inom området för 

livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor.   

Med de tillgängliga resurser som fanns under 2020 kunde Länsstyrelsen Blekinge inte göra kontroller i den 

utsträckning som krävs för att uppnå de operativa målen inom områdena djurhälsa, smittskydd, animaliska 

biprodukter och veterinärmedicinska preparat. Länsstyrelsen tappade också under hösten 2020 kompetens 

inom dessa områden. Det kommer ta tid att bygga upp den tappade kompetensen igen. Därmed finns det ett 

utvecklingsbehov när det gäller resurser för kontroll och kompetens.  
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Länsstyrelsen ser att arbetet med strukturering och effektivisering gav resultat men det finns fortfarande ett 

utvecklingsbehov. Att prioriteringen av anmälningsärenden förbättrades syns genom att länsstyrelsen under 

2020 gjorde ett utmärkt jobb genom att betydligt färre anmälningskontroller gjordes ute i fält trots att det 

kom i stort sett lika många anmälningar som föregående år. Tanken var att detta skulle skapa mer tid för den 

planerade kontrollverksamheten, men på grund av pandemin kunde inte den planerade kontrollverksamheten 

genomföras i den utsträckning som var tänkt.    

Den pågående pandemin påverkade också Länsstyrelsen Blekinges arbete under 2020 och försvårade det för 

länsstyrelsen inom kontrollverksamheten. Länsstyrelsen lyckades väl med att bibehålla sin samverkande roll 

i länet inom djurskydd samt utvecklade den samverkande rollen inom smittskydd genom arbetet med SARS-

Cov-2-smittan hos mink, där ett stort samverkansbehov fanns. 

Under andra halvan av 2020 fick länsstyrelsen förstärkning på 50 % för att kunna utföra arbetsuppgifterna 

inom primärproduktion livsmedel vilket medförde att länsstyrelsen, trots Corona, lyckades bra inom 

området. 

Länsstyrelsen Blekinge saknade också tillräcklig kompetens inom området primärproduktion foder. I början 

av 2020 gjorde Länsstyrelsen Blekinge en insats för att öka kompetensen inom området.  

Sammantaget gjorde alla dessa faktorer det svårt för myndigheten att bygga upp och upprätthålla kompetens 

inom kontrollområdena, men även svårt att skapa tillräckligt med kontrolltid för att nå de operativa målen i 

den nationella kontrollplanen och därmed svårt att leva upp till kraven i Europeiska Unionens 

kontrollförordning på en riskbaserad och verkningsfull kontroll.  
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Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 3–4 

 

• 1C1-1C2  

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
 

Strukturfonderna 2014-2020 

I syfte att säkerställa ett lokalt och regionalt inflytande över genomförandet av sammanhållningspolitiken 

och strukturfonderna i Sverige har regeringen inrättat regionala strukturfondspartnerskap i de åtta 

geografiska programområdena. Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och 

regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och Europeiska Unionens 

sammanhållningspolitik. Resultatfokus ställer krav på alla delar av genomförandet. 

Strukturfonderna ska under programperioden 2014-2020 bidra till uppfyllandet av målen om smart och 

hållbar tillväxt för alla i Europa. De tre områden som särskilt lyfts fram är att stärka en konkurrenskraftig 

och innovationsdriven ekonomi, att öka anställningsbarheten och göra det lättare att ta sig in på 

arbetsmarknaden samt att främja en hållbar och effektiv användning av resurser för hållbar tillväxt.  

Sverige förhåller sig till dessa områden genom att i förslaget till partnerskapsöverenskommelsen framhålla 

tre övergripande prioriteringar:  

1. Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.  

2. Förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.  

3. Öka sysselsättningen, främja anställbarheten och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden. På 

regional nivå bidrar Skåne-Blekinge till uppfyllandet av målen i Europa 2020 genom regionernas respektive 

utvecklingsstrategier 

Detta ska vara vägledande i utveckling och genomförande av regionala utvecklingsstrategier samt andra 

strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Strukturfondspartnerskapen har en viktig roll i 

genomförandet av strategin samt verka för att resultat och mål uppnås enligt strukturfondsprogrammen. 

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras 

bland de ansökningar som har godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. 

Strukturfondspartnerskapets yttrande skall innehålla motivering till beslutet och vara bindande i den 

förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Strukturfondspartnerskapet ska samråda med de som har 

det regionala utvecklingsansvaret – det vill säga Region Skåne och Region Blekinge - i fråga om projektets 

överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.  
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Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

Länsstyrelsen deltar aktivt i det regionala arbetet för att uppnå och bidra till utveckling inom olika regionala 

tillväxtområden som regeringen vill ha genomslag inom. Utgångspunkten för det arbetet är 

länsstyrelseinstruktionen §2 p1 ”verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn 

ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar”.  

Länsstyrelsen ser det som ytterst viktigt att myndigheten har ett bra samarbete med övriga aktörer i länet så 

att alla kan sträva mot att utifrån var och ens uppdrag bidra till den bästa utvecklingen för Blekinge.  

Länsstyrelsen Blekinge är en viktig aktör som inte bara bidrar med specialistkunskap inom en mängd olika 

utvecklingsområden utan även som en samverkanspartner i olika utvecklingsprojekt där länsstyrelsen även 

kan vara finansiär helt eller delvis. Det skapar en bra balans och främjar samarbetet men förutsätter även att 

länsstyrelsen har medel att tillgå för att kunna delta på det sättet. 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet i Skåne-Blekinge omfattar NUTS II9-regionen 

Skåne-Blekinge som består av länen Blekinge och Skåne. Region Blekinge och Region Skåne har ansvar för 

de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län. 

Strukturfondspartnerskapet består av tjugotre ledamöter. Strukturfondspartnerskapet är sammansatt av 

förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Skåne län och Blekinge län, företrädare för 

arbetsmarknadens organisationer, berörda länsstyrelser, universitet/högskola, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, näringslivet och intresseorganisationer och föreningar. Antalet förtroendevalda 

representanter för kommuner och landsting skall överstiga antalet övriga ledamöter. Från Länsstyrelsen 

Blekinge deltar länsrådet som representant. 

Strukturfondspartnerskapet inhämtar synpunkter kring utlysningsinnehåll från relevanta regionala 

plattformar exempelvis Kompetenssamverkan Skåne och Kompetensplattformen i Blekinge. Region Skåne 

och Region Blekinge svarar för att aktörerna i respektive län involveras i genomförandet av programmet.  

Främst ingår arbetet i den huvudprocess vi kallar samverkan, samordning och kunskapsfrämjande. Men 

tillväxtarbetet bedrivs även inom processen ”Tillstånd och prövning” då mycket av de nya planer och 

strategier som tas fram i länet hamnar som ärendet hos länsstyrelsen att ta ställning till inom olika områden 

och lagområden.   

Samverkan sker med Region Blekinge, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Almi företagspartner, 

Nyföretagarcentrum, arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund Sydost, Hushållningssällskapet, 

Blekinge Tekniska Högskola, alla kommunerna i länet, Blue Science park, Netport Science park, Tech Tank, 

Handelskammaren Sydost, Svenskt Näringsliv och andra relevanta organisationer och myndigheter.  

 

 

 

9 Europeiska Unionens hierarkiska regionindelning 
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Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering (30, 34) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 0,4 0,9 1,3 

Årsarbetskrafter kvinnor 0,5 1,2 2,7 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 23 18 135 

Antal beslutade ärenden 23 18 144 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 0 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 1 197 3 314 5 559 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 356 774 2 392 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

209 304 721 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

224 1 251 742 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
4verksamhet exkl. OH 

0 0 0 

- varav OH 408 985 1 705 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 473 400 11 724 

    

 

Med början 2019 hanterade länsstyrelsen betydligt mindre medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

än året före. Det företagsstöd som länsstyrelsen tidigare hanterade via detta anslag överfördes till Region 

Blekinge vid årsskiftet 2018/2019. En person från länsstyrelsen valde i samband med detta att flytta över till 

regionen, vilket är främsta orsaken till den minskade verksamhetskostnaden. Även mellan 2019 och 2020 

minskade kostnaden, vilket delvis förklaras av det mindre tillväxtanslaget och färre personaltimmar knutna 

härtill.  

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Andel hushåll med fast bredband om minst 
100 Mbit/s 2)  Post- och telestyrelsen -  87 %  83 %  

Andel arbetsställen med fast bredband om 
minst 100 Mbit/s 2)  Post- och telestyrelsen -  78 %  71 %  

Antal serviceutförare för 
dagskasseinsättning 

PIPOS1) 19 20 21 

Medelavstånd till närmaste 
dagskassehantering/ dagskasseinsättning 
(km) 

PIPOS1) 4,8 5,6 5,5 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 

        

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Innovation och företagande) 

Egen dokumentation 11  7 11 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Attraktiva miljöer och tillgänglighet) 

Egen dokumentation 1  0 4 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Kompetensförsörjning) 

Egen dokumentation 2 5 0 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Internationellt samarbete) 

Egen dokumentation 0 5 4 

Antal genomförda insatser i förhållande till 
plan (Övriga insatser) 

Egen dokumentation 1 0 1 

1) Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser 

2) Uppgifter saknas för 2020 beroende på att de inte är klara när årsredovisningen trycks. 

 

När det gäller resultatindikatorn ”Antal genomförda insatser i förhållande till plan (Internationellt 

samarbete)” har Länsstyrelsen Blekinge och Landshövding Sten Nordin under åren 2018-2020 arbetat 

strategiskt med att bjuda in och träffa olika länders ambassadörer. Syftet har varit att främja internationella 

kontakter och visa vad Blekinge kan bidra med inom olika samarbeten med näringslivet. Arbetet har 

påbörjats under 2018 och hade en topp under 2019 för att helt avstanna 2020 enbart på grund av 

pandemin.  Det är viktigt att länsledningen kan främja den här typen av samarbeten och möten för att 

uppfylla sitt uppdrag att bidra till länets utveckling. Det behövs även riktade medel som kan användas för att 

utföra det här uppdraget då nuvarande 1:1 medel nu har flyttats över till regionen.    

 

Prestationer och effekter 

Strukturfonderna i Skåne-Blekinge ligger väl i fas med utbetalningar utifrån inkomna ansökningar. Dock är 

volymerna i ansökan om utbetalning lägre än förväntat. 

Under programperioden har inte beslutsbemyndigandet från ESF-rådet utnyttjats fullt ut för varje år. 

Länsstyrelsen bidrar med synpunkter till Region Blekinge i den gruppering med representanter och andra 

aktörer som arbetar med strukturfonderna. Länsrådet deltog på strukturfondspartnerskapets möten under året. 

På så vis bidrar länsstyrelsen till en hållbar utveckling och tillväxt i Blekinge utifrån ett helhetsperspektiv. 

Länsstyrelsen har tidigare aktivt deltagit i framtagningen av Blekinges Regionala Utvecklingsstrategi 

(Blekingestrategin 2014-2020) och under 2020 deltog länsstyrelsen även aktivt i det arbete som avser 

framtagningen av ny regional utvecklingsstrategi som ska gälla från och med 2022. Under 2020 genomförde 

Region Blekinge tre halvdagar där diskussioner och workshops handlade om olika teman till den nya 

strategin och länsstyrelsen deltog i de diskussionerna. Länsstyrelsen bjöd även in Region Blekinges 

ansvariga för framtagandet av de nya regionala EU-fonderna (där även olika funktioner och avdelningar på 

Länsstyrelsen Blekinge bidrog med expertkunskap i skrivningarna) för att ge alla medarbetare på 

Länsstyrelsen Blekinge en dragning av hur EU-fonderna kommer att se ut framöver så vi kan ha samsyn i de 

här viktiga frågorna som påverkar vårt dagliga arbete i länet.    

Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

Blekinge Arkipelag är namnet på kusten och skärgården i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner. 

Det är också namnet på den organisation som driver och förvaltar biosfärområdet. Föreningens uppdrag är 

att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap. Biosfärområde Blekinge 

Arkipelag är det första svenska biosfärområdet med fokus på Östersjön och verkar för hållbar utveckling i 

Blekinges skärgårds- och kustlandskap genom att de tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, 

sociokulturella och ekonomiska – tillämpas praktiskt och förankras genom olika projekt i Blekinge. 
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Länsstyrelsen är aktiv i styrelsen och har också medarbetare som ingår i arbetsgrupper för att mer konkret 

kunna bidra i den kontinuerliga dialog länsstyrelsen för både internt och med övriga parter inom 

Biosfärområdet om vilka områden myndigheten kan bidra inom för att gemensamt nå målen i Agenda 2030 i 

Sverige. 

 

 

 
Bild 4. Insatsområden inom Blekinge Arkipelag 

 

 

Under året engagerade sig Blekinge Arkipelag bland annat i:   

 

• Hållbar besöksnäring genom ARK5610 och dess företagsnätverk som trots Coronapandemin 

kämpade på, ställde om och i betydligt mindre skala ändå kunde bedriva sina verksamheter på ett 

hållbart sätt. De utländska gästerna uteblev men Blekinge kom väl ut ändå med många svenska 

besökare som kände sig tryggare i orter utanför storstäderna. 

• Håll biosfären ren i form av strandstädningar, främjande av moderna reningsverk, bekämpande av 

invasiva växter, samverkan för Hanöbukten med mera. 

• Information, lärande och delaktighet i form av dialogmöten, Biosfärdagen, filmproduktion, ny 

hemsida, ambassadörsutbildningar, skolverksamhet och temadagar.  

• Hållbart fiske till exempel tiaminforskning, stöd till hållbart sportfiske och hållbart småskaligt 

kustfiske samt biologisk återställning av vattendrag.11  
 

 

10 ARK56 är ett nätverk av leder i Biosfärområde Blekinge Arkipelag, utsett av UNESCO för sina unika natur- och kulturvärden 

11 https://www.youtube.com/watch?v=xMgtSTSJvbU 

https://www.youtube.com/watch?v=xMgtSTSJvbU
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• Hållbart lant- & skogsbruk som till exempel optimal konstbevattning, olika våtmarksprojekt med 

hjälp av LOVA-medel (lokala vattenvårdprojekt), arbete med ett skogsnätverk och främjande av 

naturbete i länet.  

• Påbörjade arbetet med 10-årsutvärderingen till Unesco. Här ska man sammanställa och ta fram 

vad biosfärområdet har utvecklat och bidragit med sedan det bildades. Arbetet pågår under 2020-

2021.  

 
Länsstyrelsen Blekinge bidrog på flera sätt till de resultat som uppnåddes inom biosfärområdet under året. 

Ett exempel är att länsstyrelsen bidrog med finansiering från 1:1 medel till en extra resurs som kan arbeta 

med 10-års utvärderingen, ett annat exempel är att länsstyrelsen bidrog med LOVA-medel för samordning av 

insatser som förbättrar kustvattnet i Östersjön, där anläggande av våtmarker ingick.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Skrift ”Anlagda våtmarker i Blekinge” 

Våtmarksguiden blev både en inspirationsskrift ”Anlagda våtmarker i Blekinge” och en kort film ”Konsten 

att anlägga en våtmark”. https://www.youtube.com/watch?v=6Jp52eks8bE  

Guiden är tänkt att användas som en inspiration för markägare och som pedagogiskt verktyg för till exempel 

skolverksamhet.  

Länsstyrelsen är med och håller i olika utbildningsdelar inom myndighetens expertområden för 

Ambassadörsutbildningen, hjälper till att röja i naturreservaten som myndigheten förvaltar, deltar med 

expertis och landshövdingens och länsrådets engagemang på konferenser och för fram länets tillstånd och 

behov inom flera av de områden som listats ovan. Detta är områden där länsstyrelsens arbete i allra högsta 

grad vävs samman med biosfärområdets och våra gemensamma mål för Blekinge. En del av det länsstyrelsen 

gör under utveckling av ett Hållbart Blekinge redovisas under VÄS 50.  

Samverkan sker med Region Blekinge, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Almi företagspartner, 

Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, Lantbrukarnas Riksförbund Sydost, Hushållningssällskapet, 

Blekinge Tekniska Högskola, alla kommunerna i länet, Blue Science park, Netport Science park, Tech Tank, 

Handelskammaren Sydost, Svenskt Näringsliv och andra relevanta organisationer och myndigheter.  

Samverkan med Region Blekinge 

Länsstyrelsen har under många år arbetat nära regionen och dess regionala utvecklingsavdelning. 

Länsstyrelsens och regionens uppdrag är tätt sammanknutna och förutsätter ett nära samarbete för att nå 

länets mål och visioner om ett Attraktivt Blekinge där fler vill bo, arbeta och besöka. Med det målet och 

länsstyrelsens egna ska myndigheten se till helheten och länets bästa i allt myndigheten gör. Därför deltar 

https://www.youtube.com/watch?v=6Jp52eks8bE
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länsstyrelsen i olika styrgrupper, arbetsgrupper och nätverk som regionen bjuder in till. Länsstyrelsen 

samverkar kring frågor som besöksnärings- och skärgårdsutveckling, tillväxtforum, strukturbildsarbetet, 

näringslivsutveckling inom kreativa näringar, trafikförsörjningsplanarbete och investeringsfrämjande 

insatser via Business Blekinge.    

När det gäller Business Blekinge ingår länsstyrelsen i en etableringsgruppering som när det kommer frågor 

till länet, snabbt sätts samman och tittar på olika möjligheter, tillståndsfrågor eller andra frågor som behöver 

ses över. Detta syftar till att regionen och kommunen det gäller ska ha ett så bra underlag som möjligt för att 

veta om etableringen är möjlig utifrån de resurser företaget behöver. Länsstyrelsen kan även ha ett tidigt 

samråd för att diskutera om de tillstånd som krävs verkar rimliga och ens är möjliga att gå vidare med. 

Framförallt tidiga samråd och diskussioner med länsstyrelsen är uppskattade.  

Gällande trafikförsörjningsplan 2020-2023 deltar länsstyrelsen i workshops och möten som berör nya planer. 

Därmed bidrar länsstyrelsen med expertis inom olika områden som kan ha påverkan på planens utveckling. 

Länsstyrelsen sätter Blekinge i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta är kunskap länsstyrelsen 

även behöver ha med sig när myndigheten i nästa skede ska ge yttranden och fatta beslut i ärenden som berör 

infrastrukturen. Under året var det inte lika mycket samverkan som vanligt inom det här planarbetet på grund 

av Coronapandemin. Däremot var det mer fokus än vanligt på flygplatsen i länet, Ronneby Airport, som 

liksom övriga flygplatser i Sverige drabbades hårt av alla restriktioner som medförde ett närmast totalt stopp 

av flygresandet. Flygplatsen tillhör en av de statliga flygplatserna ägda av Swedavia och F17 har stor 

verksamhet där vilket innebär att den finansieras nationellt och inte belastar regionens budget. Länsstyrelsen 

deltog under året i flera möten med regionen, kommunerna och privata näringslivet i diskussioner kring en 

ny internationell flyglinje man hoppas ska kunna starta upp när pandemin är över.  

Mycket under året blev Coronarelaterade fokusinsatser. Länsstyrelsen Blekinge deltog regelbundet i 

regionens digitala möten där företrädare för näringslivet diskuterar insatser och samverkan för att kunna 

bistå och hjälpa företagen i länet. Länsstyrelsen tog med sig information till mötena och rapporterar från 

mötet efteråt samt informerar länsledningen och bistår med viktig information vidare till regeringen när 

myndigheten rapporterar från länet. Länsstyrelsen deltar även i möten kring besöksnäringsutveckling, 

skärgårdsutveckling, tillväxtforum där den nya Regionala Utvecklingsstrategin arbetas fram, liksom länets 

strategi för Smart specialisering. Länsstyrelsen bidrog under 2020 med 1:1 medel till näringslivsutveckling 

inom kreativa näringar. Detta tas nu från nästa år över av Region Blekinge.  

Övrig verksamhet                                                          

Länsstyrelsen påbörjade under året ett arbete med teambuilding för avdelningarna på myndigheten. Genom 

att arbeta med samsyn av våra mål och sätta vår verksamhet i ett större sammanhang där länsstyrelsens mål 

för länet lyfts fram bättre, hoppas myndigheten kunna bidra till en större öppenhet och tydlighet i 

kommunikationen med de som kommer i kontakt med myndigheten. Länsstyrelsen sätter även mer fokus på 

att bli en servicemyndighet där myndigheten ska uppnå en bättre effektivitet och tillgänglighet. Detta är ett 

arbete som inte kommer att ge full utdelning än på länge men varje steg som tas i rätt riktning är viktigt.  

Andra intressanta arbetsinsatser länsstyrelsen påbörjade är ett arbete kring hur myndigheten kan bli bättre på 

att fånga tidiga dialoger med kommunerna i planprocesserna. Samhällsplaneringen blir alltmer komplex och 

i arbetet med ”Bygga mer i Blekinge ” har myndigheten under flera år arbetat tillsammans med kommunerna 

och andra intressenter inom byggsektorn för att gå i mål med ett gemensamt intentionsdokument under förra 

året. Nu fortsätter länsstyrelsen samverka genom att ha TIS-möten (tvärsektoriella informations och 

samrådsmöten) i tidiga skeden av planprocesserna för att fånga vilka områden som kan vara ett hinder på 

grund av olika intressekonflikter. Länsstyrelsen styr nu alla former av dialoger till de här mötena vilket 

underlättar när myndigheten behöver diskutera och fånga utmaningarna i projekten. Här har SKR (Sveriges 
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Kommuner och Regioner) tagit fram en bra broschyr tillsammans med länsstyrelserna där man beskriver en 

process som kan användas för att få fram gemensamma lägesbilder i en tidig dialog.  

Länsstyrelsen Blekinge hade även dialog med Svenskt Näringsliv om deras rapport som visar på vad 

näringslivet efterfrågar i service och förståelse ifrån myndigheter. Här började länsstyrelsen analysera vissa 

delar av den, men planerar att ta ett större grepp utifrån sammanställningen under 2021 då det passar bra in i 

myndighetens övriga arbete för ökad service, effektivitet och kommunikation.  

Regionala tillväxtåtgärder                                                     

Länsstyrelsen bidrog under året aktivt med att stödja regionala tillväxtåtgärder inom kreativa näringar genom 

att bidra med 1:1 medel till Carl international Film Forum. Carl international Film Forum bygger upp en 

filmfestival med Östersjöfokus i sydöstra Sverige och samlar branschen till ett årligt filmforum där både 

nationella och regionala politiker samt internationella och nationella och lokala företrädare för branschen får 

möjlighet att mötas och skapa viktiga kontakter för näringens uppbyggnad och fortlevnad i vår region.12  

 

Bild 6. Seminarium under Carl Film Forum i Karlskrona 2020. 

I år tvingades Carl International Film Forum med kort varsel ställa om till en delvis digital festival och 

forum. Detta gav eko inom större delen av filmbranschen både nationellt och internationellt13.  Insatsen har 

på ett par år bidragit till ett växande forum inom de kreativa näringarna där både företag, politiker och andra 

intressenter nu har en möjlighet att mötas och diskutera sina branschfrågor. Forumet lockar även 

internationella talare och deltagare (vilket 2020 blev digitalt).   

Länsstyrelsen Blekinge bidrog under 2020 med 1:1 medel till det företagsfrämjande samverkansprojektet 

Guldeken där man uppmärksammar företag i olika kategorier och lyfter fram dem dels på ett 

 

 

12 https://ciff.se/index.php/branch/ 
13 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-halls-varldens-forsta-filmfestival-pa-vatten .  

https://ciff.se/index.php/branch/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-halls-varldens-forsta-filmfestival-pa-vatten
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nomineringsmingel på residenset och dels på ett större event i länet där fokus ligger på att presentera de 

vinnande företagen i länet. Minglet gick att genomföra med ett begränsat antal deltagare men det större 

eventet blev uppskjutet ett par gånger och kommer nu att genomföras under våren 2021 istället. 

Länsstyrelsen är en samarbetspartner och bidrar även i juryarbetet för Guldeken utifrån den aktiva roll 

myndigheten har i länet med att hjälpa till att främja och lyfta fram näringslivet och bidra till dess 

utveckling.  

Den 7 februari ägde länets årliga idrottsgala rum, en hyllning till idrottsrörelsen i Blekinge. Galan är en stor 

mötesplats där företrädare för den ideella idrottsrörelsen, näringsliv och den offentliga sektorn träffas och 

utvecklar relationer och samarbetsytor.  Under galan prisas bland annat idrottare som förtjänstfullt utmärkt 

sig under året. Det är av stor vikt att lyfta fram lokala förebilder och visa på den stora bredd av 

idrottsutövande som finns i länet.  I anslutning till galan ägde även en workshop rum med temat idrott för 

äldre. Här diskuterades den stora positiva effekten som träning ger äldre. Länsstyrelsen medfinansierade via 

projektstöd idrottsgalan.    

Ett annat projekt länsstyrelsen bidrog till under 2020 var att tillsammans med kommunerna göra det möjligt 

för Biosfärområde Blekinge Arkipelag (BBA)14 att påbörja sitt arbete med att ta fram en 10-årsutvärdering 

till Unesco. Här var länsstyrelsens 1:1-medel avgörande för att BBA kunde anställa en extra resurs som 

påbörjade arbetet med att samla in information, skicka ut enkäter och samla in svar ifrån alla som haft med 

biosfärområdet att göra sedan starten. Utvärderingen är en nödvändighet för att Unesco ska kunna se vad 

BBA har åstadkommit under de tio år som biosfärområdet har funnits. Länsstyrelsen är en viktig part i 

utvecklingsarbetet och myndigheten samverkar inom flera olika områden. Biosfärområdet berör bland annat 

fiske, våtmarker, livsmedelsförsörjning, naturbete, naturreservat och främjande av besöksnäringsutveckling 

där länsstyrelsens friluftssamordnare och BBA redan har planer för Friluftsåret 2021. Allt det här är ett stort 

arbete som länsstyrelsen hade hoppats kunna stödja även under 2021 utifrån utlovade medel men som i 

dagsläget är osäkert. Den här typen av företagsstöd blir det svårt att framöver tillgodose där även mindre 

summor kan göra stor skillnad. Länsstyrelsen bidrar aktivt i BBA:s styrelse och arbetsgrupper. Länsstyrelsen 

deltog även på strategimötet den 18 augusti som hölls på Utlängan i Blekinge Skärgård. Styrelsen består 

utöver länsstyrelsen av politiker från varje deltagande kommun, tjänstemän samt företagsrepresentanter från 

Biosfärområdet.  

 

 

14 http://blekingearkipelag.se/ 

http://blekingearkipelag.se/
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Bild 7. Styrelsen i Biosfärområde Blekinge Arkipelag      

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det sammantagna resultatet, utifrån uppdrag och mål, inom området 

regional tillväxt och infrastrukturplanering, är utmärkt.  

När det gäller uppdraget inom området strukturfondspartnerskapet fullföljdes detta mycket väl och utgick 

från länets förutsättningar och uppsatta mål. Resultatet bedöms därför vara utmärkt. Detta skedde genom 

samverkan inom ramen för strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. 

Även uppdraget inom området Regional tillväxt fullföljdes mycket väl där länsstyrelsen utgår ifrån ett 

gemensamt samarbete med övriga regionala utvecklingsaktörer i länet. Resultatet bedöms därför som 

utmärkt.  

Genom att samarbeta nära både med Region Blekinge, kommunernas näringslivsavdelningar, högskola, flera 

Science Park och kluster i länet samt näringslivet uppnås synergieffekter och processer där länet involveras 

brett. Deltagande sker aktivt på workshops och möten och ökar på så sätt kunskapen om olika roller och 

processer så samverkan kan ske istället för att arbeta var och en på sitt håll. Länsstyrelsens egna aktiviteter 

bidrar därmed i hög grad till den samverkan och de regionala och nationella mål för tillväxt som finns.  

Länsstyrelsens bedömning är att uppdrag inom området infrastrukturplanering går bra men att det finns 

ytterligare utvecklingspotential.  

Länsstyrelsen deltar i olika möten vid större infrastrukturplaner och strategier och lämnar inspel och 

synpunkter. Länsstyrelsen svarar även på remisser som berör det här området och ger sin syn på hur olika 

utredningar påverkar infrastrukturen i Blekinge. I dagsläget har länsstyrelsen dock bara en samhällsplanerare 

anställd och det finns inte utrymme för att hinna med att vara så proaktiva som länsstyrelsen skulle önska 

inom det här området.   

När det gäller uppdraget inom området Regional tillväxt med bidrag av 1:1 regionala tillväxtmedel fullföljs 

detta mycket väl där länsstyrelsen alltid har utgått ifrån avstämningar och diskussioner som syftar till att 

bidra till uppfyllelse av målen i den regionala utvecklingsstrategin. Länsstyrelsen har ett nära och bra 

gemensamt samarbete med övriga regionala utvecklingsaktörer i länet. Resultatet bedöms därför som 

utmärkt.  
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Länsstyrelserna kommer inte att ha tillgång till regionala tillväxtmedel mer vilket näringslivet och mindre 

aktörer kommer att sakna. Regionen satsar mer på större projekt vilket lämnar ett glapp för det småskaliga. 

Länsstyrelsen kommer även att sakna tillväxtmedel att använda som delfinansiering i projekt så att 

länsstyrelsen fortsatt kan vara delaktiga i utvecklingsprojekt i länet.  
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Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 5  

• 5§ p 9 

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

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen arbetar för ett hållbart nyttjande av mark och vatten i länet. Länets kommuner arbetade under 

2020 främst med att ta fram detaljplaner för ökat bostadsbyggande, vilket ställde krav på snabba 

planprocesser och länsstyrelsen ser en ökning av planförfarande genom ändring av detaljplaner. 

Komplexiteten i planärendena rör främst frågor om bland annat naturskydd, strandskyddade områden, 

bullerpåverkan, klimatanpassning, ianspråktagande av jordbruksmark samt förorenad mark, vilket ställde 

krav på avvägningar mellan olika och ibland motstående intressen.  

Länsstyrelsen fokuserar på att bemöta kommunerna i tidigt skede för att skapa bättre planunderlag och ta 

tillvara de allmänna intressena enligt 2 kap. Plan och Bygglagen som länsstyrelsen har att bevaka.  Ett viktigt 

arbete i översikts- och detaljplaneringen är att tidigt få med frågan om dricksvattenförsörjning samt 

klimatanpassning med ökade skyfall och havsnivåhöjningar i de utsatta områdena som finns i Blekinge. 

Genom uppdragen enligt Plan- och bygglagen inryms flera av miljömålen inom god bebyggd miljö och 

målen för Agenda 2030 i det arbete som länsstyrelsen utförde under 2020.  

Länsstyrelsens handläggning effektiviserades genom digitalisering av blanketter för ansökan om upphävande 

av strandskydd som en del i målet om ökat kundfokus och förenkling. 

Tillsammans med Kalmar län har länsstyrelsen kontinuerligt träffats i arbetet med att anordna plan- och 

bostadsdagarna som är en tvådagarskonferens. Syftet med konferensen är att landets länsstyrelser träffas för 

att diskutera och förkovra sig i plan- och bostadsfrågor. Konferensen genomfördes inte under året med 

anledning av Coronapandemin och planeras till våren 2021. 

Länsstyrelsen arbetar fortlöpande med länsstyrelsernas Planeringskatalog som är ett system för sammanställning 

och tillhandahållande av statliga myndigheters planeringsunderlag.  

Länsstyrelsen stöttade arbetet med den statliga havsplanen på regional och kommunal nivå. Under året tog 

länsstyrelsen i samverkan med Östersjölänen fram tre förstudier om kulturmiljö, friluftsliv samt turism som 

överlämnades till Havs- och vattenmyndigheten under hösten. 

På grund av Coronapandemin prioriterades regleringsbrevsuppdraget om byggnadsnämndernas tillsyn ner. 

Det nationella tillsynsvägledningsnätverkets expertgrupp tog över ansvaret för detta uppdrag som kommer 

redovisas för samtliga länsstyrelser.  

Även regleringsbrevsuppdraget kopplat till länsstyrelsernas uppföljning av byggnadsnämndernas tillsyn av 

Plan- och bygglagen togs över av den nationella expertgruppen i detaljplanenätverket.  
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Länsstyrelsen stöttade enligt regleringsbrevet kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av 

barnfamiljer. Länsstyrelsen redovisade uppdraget inom ramen för den rapport som lämnas enligt 

förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.  

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelsen bedrev kontinuerlig tillsynsvägledning genom rådgivning till kommunerna i den löpande 

handläggningen. Detta gjordes genom att delta i kommunernas planprocess vid framtagande av detaljplaner 

och översiktsplaner. Länsstyrelsen utövade sin roll i den fysiska planeringen enligt Plan- och bygglagen 

genom att samordna statliga intressen både internt på länsstyrelsen och externt med andra myndigheter.  

Länsstyrelsen bedrev 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 har en kontaktchef för expertgruppen i fastighetsbildningsfrågor som är en av de grupper som 

inkluderas i samhällsbyggnadsnätverkets struktur. Expertgruppen samarbetar med lantmäteriet sedan 2017 

för att bland annat få till en effektiv handläggning och en samsyn mellan myndigheterna. 

Även i Funktionshinderrådet deltog länsstyrelsen där Boverket är sammankallande. 

Några av de uppgifter länsstyrelsen hade under året är samråd med Trafikverket med anledning av 

ombyggnaden av Europaväg 22 och arbetet fortsätter 2021. I arbetet deltog en representant från plangruppen 

i en arbetsgrupp med Trafikverket, Region Blekinge, länets kommuner samt WSP, som är ett konsultföretag 

inom samhällsutveckling.  

Länsstyrelsen samordnade tvärsektoriella informations- och samrådsmöten (TIS) varannan vecka där alla var 

välkomna att föredra ett aktuellt ärende. Här bjöds även representanter in från olika sakområden inom 

länsstyrelsen som berörs av ärendet samt externa parter. Under året utvecklades TIS-mötena till att omfatta 

fler ärenden än planärenden. Länsstyrelsens interna tvärsektoriella arbete är väsentligt för att säkerställa att 

inte någon sakfråga förbises och genom att utnyttja alla kompetenser ökar också kvaliteten på beslut och 

yttranden.  

På grund av rådande situation med Coronapandemi anordnade länsstyrelsen inte någon årlig fysiska plan- 

och byggträff med kommunerna. Däremot ställde länsstyrelsen om och genomförde digitala 

kommundialoger med samtliga av länets kommuner istället.  

Länsstyrelsen medverkade under året vid flera konferenser och nätverksträffar för att höja kompetensen och 

öka samordningen inom vårt uppdrag. Det medför även en effektivisering av handläggning samt kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelse och kommun samt mellan kommunerna och andra myndigheter så 

som Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Några av de aktiviteter och sakområden som länsstyrelsen 

deltog i är likabehandlingsutbildning, tillsynsvägledning inom bygglov och detaljplan, nätverksträffar inom 

översiktsplanering, gestaltad livsmiljö, funktionshinder, kunskapsdagar om Plan- och bygglagen, kustmöten, 

klimatanpassning, miljörätt, bostadsanpassning och bostadsförsörjning, ekosystem samt utbildning i 

grunderna i Skype. 

Den regionala bostadsmarknadsenkäten och analysen för 2020 uppmärksammades av lokal radio och tv. 

Analysen visar att det fortfarande råder bostadsbrist i hela länet men att en tendens till en balans syns i 
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delarna utanför länets centralorter. Enkäten besvarades innan utbrottet av Coronapandemin vilket kan 

medföra viss osäkerhet i kommunernas svar. Rapporten presenterades brett internt och externt.  

Länsstyrelsen planerade en digital workshop för att öka kommunernas förståelse och kunskap kopplad till 

riktlinjerna för bostadsförsörjning. Workshopen fick ställas in med anledning av få anmälda och flyttas fram 

till nästa år.  

 

Verksamhetens resultat 
 

Rådet för hållbara städer 

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

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga 

myndigheter samt SKL och länsstyrelserna. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i 

Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Rådet ska verka till maj 2022. 

Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av genomförda och planerade åtgärder som främjar en 

hållbar stadsutveckling presenteras på webbplatsen Hållbar Stad varje år. 

Uppdraget från regeringen till Rådet för hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar att 

utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s 

hållbarhetsmål Agenda 2030, Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och 

propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se till helheten 

och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger och utvecklar 

våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga delmål i Agenda 2030. 

Varje år ska Rådet dessutom redovisa vilka åtgärder man ser som strategiskt viktiga för arbetet med hållbara 

städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Det ska även 

lämnas förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas. 

Den 26 februari 2020 lämnade Rådet sin årliga rapportering av uppdraget till Regeringskansliet.  

Rådets medlemmar har under år 2020 samverkat kring ett trettiotal åtgärder. Sex samverkansåtgärder har 

avslutats under året och övriga fortsätter under 2021. Flera möten har hållits med Rådets referensgrupper: 

Kommungruppen, Forsknings- och innovationsgruppen och Näringslivsgruppen. Rådet har också initierat 

respektive diskuterat samverkan med bland annat satsningarna Viable Cities och Horisont Europa. 

Länsstyrelserna leder tre av rådets åtgärder och är deltagare i ett flertal av övriga genomförda åtgärder.  

Rådet har även arrangerat ett antal gemensamma konferenser. I januari 2020 arrangerade Vinnova och Rådet 

konferensen Hur mobiliserar vi för ett hållbart samhälle? på ArkDes. På konferensen medverkade bland 

annat internationella experter och en övning i arbetsmetoden Mission genomfördes. I oktober 2020 

genomförde Formas och Rådet en digital mål 11-vecka Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och 

samhällen. Totalt hölls 19 sessioner, 19 organisationer medverkade och cirka 2000 personer deltog varav 

många från kommuner. I december 2020 anordnade Länsstyrelsen i Uppsala län och Rådet en digital 

regional konferens på temat omställningskraft. Länsstyrelserna planerar att genomföra liknande konferenser i 

samarbete med rådet under 2021. 
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Rådets gemensamma webbplats www.hållbarstad.se har under året utvecklats i syfte att få en mer 

ändamålsenlig sida där kommunerna och andra aktörer lättare ska hitta aktuellt material inom hållbar 

stadsutveckling.  Den nya webbplatsen lanserades i december 2020.  

Länsstyrelserna har i rådets arbete med god framgång poängterat vikten av att få en samlad och tydlig stat 

gentemot kommunerna samt betonat vikten av att Agenda 2030, i synnerhet mål 11, står i fokus för rådets 

arbete. Utifrån uppdraget och uppsatta mål bedömer länsstyrelserna resultatet som utmärkt. 

Verksamheten i siffror 

Hållbar samhällsplanering och boende (40–41) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 0,6 0,5 0,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 7,6 7,9 4,8 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 1 059 1 154 987 

Antal beslutade ärenden 1 314 939 945 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 2 5 7 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 10 056 9 845 6 744 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 4 019 3 971 2 962 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

2 647 2 413 1 535 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

3 0 0 

- varav OH 3 387 3 461 2 247 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 

    

 

Den stora mängden av länsstyrelsens ärenden på VÄS 41 ligger på solcellsstödet. Det finns fler ansökningar 

i landet än vad det finns pengar till. Under 2020 tilldelade Energimyndigheten mer medel för att ta beslut i 

nya ansökningar än vad länsstyrelsen fått tidigare år. Det gjorde att myndigheten kunde ta första beslutet för 

cirka 600 solcellsärenden under 2020 vilket kan jämföras med ca 250 under 2019. Det är detta som avspeglar 

sig i det stora antalet beslutade ärenden under 2020. De ärenden som fick sitt första beslut nu under 2020 har 

inkommit under 2019 och till och med mars 2020. Vidare beslutade regeringen om ett ansökningsstopp för 

solcellsstödet under sommaren 2020. Det gjorde att inflödet av nya/inkomna ärenden minskade betydligt 

under andra halvan av 2020. Det är i huvudsak dessa två saker i kombination – mer medel och 

ansökningsstoppet - som gör att den utgående balansen är lägre än ingående balansen.  

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Antal överprövade detaljplaner som hävts  Platina1) 0  0 0 

Förvaltning och skydd         

Antal antagna översiktsplaner samt 
ändringar och tillägg till ÖP 

 Platina1) 2  0 0 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Antal underlag som skickas till kommuner 
enligt plan- och bygglagen 3 kap. 26 § 

Platina1) 0  0 1 

Antal antagna detaljplaner Platina1) 33  28 28 

1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

 

De kommundialoger som länsstyrelsen genomförde med länets kommuner syftade bland annat till en 

förbättrad samverkan och förståelse. Länsstyrelsen har även verkat för en tidig dialog under planprocessen 

med kommunerna samt lyft eventuella sakfrågor i ett bredare forum under TIS-möten. Detta kan styrka 

resultatet att det inte förekommit överprövning av detaljplaner. 

Ärendemängden i antal antagna detaljplaner och översiktsplaner under 2018 - 2020 har ökat något vilket kan 

relatera till det nationella målet att öka bostadsbyggandet i länet. 

Komplexiteten i samhällsbyggnadsprojekten bedöms ha blivit större vilket medför en ökad arbetsbelastning 

och eftersom länsstyrelsens planfunktion saknar personresurser har arbetet med underlag enligt 3 kap 26 § Plan 

och Byggnadslagen inte prioriterats, förutom vid begäran från Olofströms kommun 2018. Under året 

utvecklades dock länsstyrelsernas Planeringskatalog som ger kommunerna tillgång till aktuella 

planeringsunderlag.  

 

Prestationer och effekter 

Länsstyrelsen prioriterade under året ärendehandläggningen och deltog i kompetensutveckling som var till 

nytta för de ärendefrågor som handläggs.  

Länsstyrelsens deltagande i samverkansgruppen med lantmäteriet, kommundialoger samt TIS-möten bidrog 

till ett ökat kunskapsutbyte, bättre förståelse myndigheter emellan, rättssäkerhet och effektivisering. Då 

myndigheten fokuserade på frågor som berör fler än två parter så har intresset och antal ärenden ökat för 

dessa samrådsmöten. Från och med februari 2021 kommer länsstyrelsen att inrätta TIS varje vecka för att 

tillgodose det ökade behovet. 

De kommundialoger som genomfördes med länets kommuner syftade till en förbättrad samverkan och ökat 

kundfokus. Avsikten är att länsstyrelsen och kommunerna ska få till ett bra samarbete och en ökad dialog 

och förståelse för att effektivisera handläggningen.  

Komplexiteten i samhällsbyggnadsprojekten bedöms ha blivit större vilket medför en ökad arbetsbelastning, 

mer noggranna avvägningar och större behov av tvärsektoriellt samarbete inom berörda sakområden. 

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. Detta mål uppfylldes.  
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Bild 8. Att bevara eller utveckla är en återkommande fråga inom samhällsplanering 

Ärendemängden i antal inkomna, upprättade samt beslutade planärenden under 2019 och 2020 låg på 

ungefär samma nivå. Under året handlade länsstyrelsen 32 antagna detaljplaner. Siffran kan jämföras med 

2019 års antagna planer som uppgick till 29. Länsstyrelsen överprövade under året inte någon detaljplan.  

Länsstyrelsen hade en intern projektgrupp som deltog i samverkansmöten kring Karlskrona kommuns nya 

Översiktsplan 2050. Som en del i arbetet med framtagandet av samrådshandlingen träffades gruppen i 

workshops kring delområden i kommunen tillsammans med kommunen, Trafikverket och Region Blekinge. 

Under 2020 handlades antagande av fördjupning av översiktsplan för Svängsta tätort i Karlshamns kommun, 

antagande av revidering av översiktsplan för Sölvesborgs kommun, granskning av fördjupning av 

översiktsplan för Svängsta tätort i Karlshamns kommun samt samråd av Karlskrona kommuns digitala 

översiktsplan.  

Länsstyrelsen lämnade under 2020 yttrande till följande remisser som inte utgör normal ärendehandläggning: 

-Precisering av riksintresse för hamnar, Trafikverket 

-Ansökan om expropriationstillstånd, Karlshamns kommun 

-Polens havsplan och strategisk miljöbedömning, Naturvårdsverket 

-Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i Plan- och bygglagen, Regeringskansliet 

-Förstudie friluftsliv i havsplaneringen, Samordnande Länsstyrelserna 

-Förstudierapport Turism i havsplaneringen, Samordnande Länsstyrelserna 

-Förstudie kulturmiljö i havsplaneringen, Samordnande Länsstyrelserna 

De nationella målen inom fastighetsbildningsärenden som avsatts till 21 dagar uppfylldes. 

Målvärdet för handläggningstiderna vad gäller strandskyddsärenden uppfylldes med god marginal. 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 engagemang från samtliga berörda. Länsstyrelsen kan utläsa en ökning av 
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ansökningar om upphävande av strandskyddsdispens i angränsning till dike och mindre sjöar under året. 

Eftersom länsstyrelsen inte har generella undantag i länet tar detta mycket tid och resurser i anspråk. I de 

flesta dispenser som länsstyrelsen överprövade gjordes platsbesök för att få en områdesbild och kunna göra 

en korrekt bedömning.  

Länsstyrelsen upprättade och kungjorde ett förslag på utvidgat strandskydd för Ronneby kommun. Pågående 

arbete med förslag för Karlshamn och beslut för Karlskrona kommun sker löpande och förväntas beslutas 

2021. 

Under året utvecklades länsstyrelsernas Planeringskatalog med fokus på kvalitetssäkring och marknadsföring 

inom framförallt arbetsrutiner kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Planeringskatalogen ger möjlighet att 

överblicka, värdera, kvalitetssäkra och ajourhålla planeringsunderlagen så att det i tidiga skeden finns en 

gemensam och kvalitativ kunskapsgrund för länsstyrelsens handläggare. Katalogen ökar förutsebarheten i 

samhällsbyggnadsprocessen och minskar risken för fördröjning på grund av osäkerhet och/eller felaktiga 

ingångsvärden. Systemet kräver därför ett aktivt och kontinuerligt arbete med underlagen. Flera av 

länsstyrelsens handläggare deltog i utbildning i Planeringskatalogen som en del i att marknadsföra och öka 

användningen av systemet.  

Plangruppen medverkade i den sociala beredskapsgruppen som länsstyrelsen driver tillsammans med 

kommunernas representanter som arbetar med barns rättigheter. I arbetet lyftes bostadsmarknadsanalysen 

och de sociala aspekter som fokuserar på barnfrågor. Som ett resultat av detta efterfrågades en gemensam 

utbildningsinsats ledd av länsstyrelsen för kommunernas handläggare för barnfrågor och planfunktioner där 

man bättre kan ta del av varandras kunskap och se sätt hur de på ett bättre sätt kan integreras i deras löpande 

arbete framöver. Länsstyrelsen ska se över möjligheterna för en gemensam utbildningsinsats tillsammans 

med plangruppen för att gemensamt diskutera problematiken med barn vid vräkning 2021. 

Handläggarnätverket för bostadsförsörjning anordnade utbildning om vräkning för de ansvariga 

handläggarna inom bostadsförsörjning. Resultatet av uppdraget presenteras i den regionala 

bostadsmarknadsanalysen 2021.  

Som ett resultat av arbetet med att ta fram bostadsmarknadsenkäten samt sprida kunskapen om länets 

situation angående bostadsförsörjning startade länsstyrelsen och Region Blekinge tillsammans upp projektet 

”Stärkt samverkan inom bostadsförsörjning”. Projektet ska ta fram två kunskapsunderlag på regional nivå för 

att stärka bostadsmarknaden och hämta in fler kunskapsdimensioner kopplat till länets förutsättningar inom 

bostadsförsörjning. Syftet är att ta fram demografisk bostadsprognos och en efterfrågeanalys.  

Byggsamverkan Blekinge togs till stor del över av kommunerna och länsstyrelsen fungerar som rådgivande 

myndighet. Rådet hade under året två styrgruppsmöten och diskuterade de intentioner som togs fram under 

2019. Några av intentionerna var en gemensam presentation av byggbar mark, undersöka möjligheterna till 

uppstart av ett byggcollege samt bildande av byggrådet. Länsstyrelsen höll i den årliga konferensen där 

arbetet presenterades på ett fördelaktigt sätt med ett 40-tal deltagande från både offentlig och privat sektor.    

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att arbetet med innehållet i länsstyrelseinstruktionerna och 

uppdraget att bistå Rådet för hållbara städer i dess arbete genomfördes bra och med gott resultat.  

Inom samhällsplanering bedrivs arbetet i enlighet med regeringens mål och inriktning. Ärendehanteringen 

fullföljdes inom målvärdet för handläggningstider i samtliga områden.   
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Under året skedde god samverkan med kommuner och myndigheter genom fördjupade dialoger i workshops 

och möten. Plangruppen kommer fortsätta samverka för att ytterligare öka förståelsen i ärenden och öka 

kunskapen i länet. 

Arbetet med planeringskatalogen genomfördes med bra resultat och gav ökad medvetenhet om systemet.  

När det gäller uppdraget ”Verka för att behovet av bostäder tillgodoses” har även det fungerat bra. Det 

skedde bred samverkan såväl med kommuner och region som andra myndigheter trots pandemin och flera 

aktiviteter genomfördes digitalt.  

Bostadsmarknadsanalysen spreds till en större grupp individer såväl internt som externt i Blekinge än 

tidigare samt utvecklades innehållsmässigt med en tydligare analys av materialet. Inom länsstyrelsen 

samverkade plangruppen och sociala funktionen för att bredda samarbetet och stärka kopplingen mellan 

sociala aspekter och bostadsförsörjning.  

Arbetet med att sprida kunskapen om länsstyrelsen som en stark aktör inom bostadsförsörjningsfrågor 

resulterade i flera nya samarbeten både internt, exempelvis sociala funktionen och de kommunala 

handläggarna, och externt, exempelvis Region Blekinge. Detta gav ett gott betyg åt det arbete som 

genomfördes under året.  
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Energi och klimat (42) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 6 

• 5§ p 8 

  

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen Blekinges arbete med insatser för att uppnå minskad klimatpåverkan och en omställning av 

energisystemet utgår från Agenda 2030, de nationellt satta målen för området och den regionala klimat- och 

energistrategin för Blekinge. Strategin, som beslutades 2020-02-04, utgör ett underlag för länets klimat- och 

energiarbete och är framtagen i bred dialog med länets aktörer. Det övergripande målet i arbetet är att 

halvera utsläppen av koldioxid vart fjärde år för att därmed bidra till att uppnå det globala målet om att 

begränsa den globala uppvärmningen till två grader, med sikte på 1,5 grader. Fokusområden för strategin är: 

-Minskad energianvändning 

-Förnybar energi 

-Transporter 

-Engagera flera 

Viktiga uppdrag för länsstyrelsen var att genomföra den beslutade klimat- och energistrategin, verka för 

effektiva klimatinvesteringar och ökad andel förnybar energi, främja fossilfria transporter och att integrera 

klimat-och energifrågorna i alla relevanta sakområden. 

Länsstyrelsen samordnar klimatanpassningsarbetet på lokal och regional nivå. Inom det ingår att stödja 

kommuners och regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete, analysera hur länet påverkas av 

klimatförändringarna samt att bidra till att ta fram underlag. Det regionala arbetet utgår från Blekinges 

regionala handlingsplan, Anpassning till ett förändrat klimat (2014:12). Enligt förordning (2018:1428) om 

myndigheters klimatanpassningsarbete ska länsstyrelsen även arbeta med klimatanpassning av myndighetens 

verksamhet. Detta arbete rapporteras årligen till Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut i 

redovisningssystemet Klira. Under 2020 och 2021 ansvarar länsstyrelsen utöver detta för att i samverkan 

med kommunerna ta fram riskhanteringsplaner för Karlshamn och Karlskrona enligt Förordning (2009:956) 

om översvämningsrisker 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelsen samordnade och ledde det regionala arbetet under 2020 genom samverkansforumet 

Klimatsamverkan Blekinge, ett klimatråd med bred representation från näringsliv, offentlig sektor och andra 

organisationer i länet. Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge, som leds av landshövdingen, hade två 

sammanträden under året. Därutöver träffades en tjänstemannagrupp vid tre tillfällen. Alla möten 
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förbereddes av en beredningsgrupp. Specifika åtgärder i den gällande åtgärdsplanen för miljömålen 

bevakades och följdes upp samtidigt som flera projekt genomfördes och startades för att nå de uppsatta 

målen. 

Sedan 2014 finns en samhällsövergripande handlingsplan för klimatanpassningsarbetet i länet; Anpassning 

till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan15. Åtgärder riktas både till externa aktörer och 

olika verksamhetsområden på länsstyrelsen. Länsstyrelsen Blekinge samverkar kontinuerligt med berörda 

aktörer för genomförandet av åtgärdsplanen. 

 

Länsstyrelsen har en intern styrgrupp för informationsutbyte och samordning av det regionala arbetet inom 

miljömål, klimat- och energiomställning och klimatanpassning. Under 2020 hölls totalt fem 

styrgruppsmöten. Styrgruppen består av länsråd och avdelningschefer för länsstyrelsens 

verksamhetsområden, samt de handläggare som samordnar arbetet inom miljömål, klimat- och 

energiomställning och klimatanpassning. 

 

Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 
Energi och klimat (42) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 0,7 0,6 1,5 

Årsarbetskrafter kvinnor 2,6 2,1 0,7 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 27 27 59 

Antal beslutade ärenden 30 14 58 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 3 0 0 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 3 585 3 220 2 780 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 17 5 46 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

2 301 2 109 1 842 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

0 0 0 

- varav OH 1 266 1 105 892 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 90 230 0 

    

 

Årsarbetskraften ökade med 0,5 tjänst vilket medför att verksamhetskostnaderna också ökade. 

Förstärkningen berodde inte på ett specifikt uppdrag utan uppkom utifrån det allmänna behovet på 

funktionen.  

  

 

 

15 Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan, Länsstyrelsen Blekinges webbplats 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/2014/201412-anpassning-till-ett-forandrat-klimat---blekinges-regionala-handlingsplan.html
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Antal inlämnade ansökningar under året 
inom Klimatklivet per 10 000 invånare 

 Naturvårdsverket 0,9  0,6 2,6 

 

Efter valet 2018 togs Klimatklivet bort och först andra halvåret 2019 drog verksamheten igång igen. Under 

tiden hade Naturvårdsverket och många länsstyrelser hunnit minska sin personalstyrka och var tvungna att 

återanställa för att komma igång igen. Det fanns två ansökningsomgångar 2019. Samtidigt var 2018 ett 

exceptionellt år med en väldigt stor mängd ansökningar, delvis berodde även detta på valet då det fanns 

signaler om att Klimatklivet borde läggas ner. Därför var det uppenbart för många att det 2018 kunde vara 

sista chansen att få klimatinvesteringsstöd.   

 

Prestationer och effekter 

Klimat- och energiarbetet bedrevs genom en kombination av generellt samordnande och ledande arbete i 

Klimatsamverkan Blekinge och genom deltagande i projekt, huvudsakligen finansierade och projektledda av 

externa parter. Uppdragen omfattade: 

Genomförande av klimat- och energistrategin för Blekinge. En viktig del var att förankra strategin hos 

aktörerna. Tre av länets fem kommuner fattade politiska beslut om att ställa sig bakom strategin. En större 

digital konferens, Energiting Sydost/Klimatsamtalet Blekinge, genomfördes den 12 november i samverkan 

med Energikontor Sydost för att informera och sprida kunskap om klimat- och energifrågorna. 

Främjande av fossilfria transporter och genomförande av den regionala planen för laddinfrastruktur och 

förnybara drivmedel. Ett omfattande förankringsarbete av den regionala planen genomfördes under 2020. 

Flera olika projekt initierades under året samtidigt som tidigare beviljade projekt fortlöpte. Det viktigaste av 

dessa är Vägväljaren, som kommer att drivas av Blekinge Tekniska Högskola, med målet att undersöka hur 

en regional omställning av transportsektorn kan gå till. 

Främjande av klimateffektiva investeringar genom Klimatklivet. Flera viktiga åtgärder med stor effekt på 

utsläppen av klimatpåverkande gaser slutfördes eller beviljades. Ett exempel är golvtillverkaren Tarkett i 

Ronneby som ersatte oljeeldade pannor med elpannor, ett annat är ett samarbete mellan Olofströms Kraft 

och Volvo Cars där syftet är att genom användning av spillvärme kunna upphöra med eldning av gasol. 

Verka för att öka andelen förnybar energi i Blekinge, särskilt gällande de planmässiga förutsättningarna för 

en utbyggnad av vindkraft. Länsstyrelsen Blekinge inledde arbetet med att bistå Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket i processen med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett 

nytt projekt, Fånga vinden i sydost beviljades som kommer att kunna stödja processen. 

Stärka integreringen av nationella klimat- och energimål inom samtliga relevanta ansvarsområden, 

funktioner och styrdokument. Länsstyrelsen Blekinge arbetar med en särskild styrgrupp för miljömål, 

klimat- och energi och klimatanpassning där frågan särskilt behandlas. Därutöver drevs under 2020 flera 

olika projekt där olika ansvarsområden samverkade, till exempel Incitament för energieffektivisering och 

Tillsammans för klimat och energi i fysisk planering.  

Under året utfördes arbete för att integrera klimatanpassning i länsstyrelsens verksamhet. Som en del av 

myndighetens klimat- och sårbarhetsanalys genomfördes två tvärsektoriella workshops med tema 
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översvämning respektive torka och vattenbrist. Utifrån de åtgärder och potentiella interna samarbeten som 

blev identifierade initierades under året även en tvärsektoriell grupp för klimatanpassning.  

Klimatanpassningsfrågor lyfts i länsstyrelsens löpande ärendehantering genom stöd av handläggaren för 

klimatanpassning som också regelbundet deltar i länsstyrelsens tvärsektoriella informationsmöten. På så sätt 

ges konkret stöd till kommuner och andra aktörer i specifika ärenden. Samtidigt ökar kunskapsnivån och 

medvetenheten internt på länsstyrelsen, speciellt inom samhällsplanering och tillsyn av miljöfarlig 

verksamhet. Under 2020 fördes en aktiv dialog om översvämningsrisk med Karlskrona och Karlshamns 

kommun i syfte att ta fram riskhanteringsplaner för översvämning.  

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att uppdrag inom området energi och klimat fullföljdes väl och utgick ifrån 

länets förutsättningar och uppsatta mål för verksamheten. Resultatet bedöms därför vara gott.  

Detta skedde genom att utföra de uppgifter som ålades länsstyrelsen i kombination med att uppdragen i hög 

utsträckning även fullföljdes med egeninitierade aktiviteter. Dessa aktiviteter bidrog till att involvera, 

vägleda och inspirera berörda aktörer i det direkta klimatarbetet och med att integrera klimataspekter i andra 

processer samt att öka kunskapen och genomföra åtgärder för att minska klimatpåverkan och bidra till 

klimatomställningsarbetet.  

Den regionala samordningen för anpassning till ett förändrat klimat lever upp till nationella mål utifrån 

verksamhetens förutsättningar. Länsstyrelsen ger löpande vägledning och utför stödjande insatser till externa 

aktörer, däribland länets kommuner. Det finns däremot ett utvecklingsbehov gällande att vidareutveckla 

samverkansformer för att integrera klimatanpassning i länsstyrelsens ordinarie verksamhet vilket 

länsstyrelsen kommer att fortsätta arbeta med under kommande år. 
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Kulturmiljö (43) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 7 • 1A12 

 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Enligt länsstyrelseinstruktionen samt Regleringsbrevsuppdrag 1A12 har Länsstyrelsen Blekinge i uppdrag att 

arbeta mot de nationella kulturmiljöpolitiska målen: 

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

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

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, 

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

I länsstyrelsens arbete mot att uppfylla de nationella målen använder länsstyrelsen Kulturmiljölagen 

(1988:950) som reglerar bevarande, utveckling och användande av fornlämningar, byggnadsminnen och 

äldre kyrkor. Länsstyrelsen använder sig också av bidragsförordningen (2010:1121) om bidrag till 

förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Med hjälp av dessa medel, på ett årligt anslag av cirka åtta miljoner, 

kan länsstyrelsen stödja olika insatser inom olika former av kulturmiljövård som byggnadsvård, fornvård, 

information, kunskapsunderlag med mera. De nationella målen genomsyrar de beslut vi tar i och med vårt 

vardagliga arbete och är ständigt med i bakgrunden. 

Kulturmiljöaspekten finns med i all samhällsplanering som myndigheten bedriver så som i yttranden om 

detaljplaner och översiktsplaner.  

Länsstyrelsen Blekinge har i uppgift att främja kulturmiljöstrategier inom andra statliga myndigheter enligt 

regleringsbrev 3B6. Länsstyrelsen deltog i det arbete som skedde på nationell nivå via Kulturmiljöforum. 

Länsstyrelsens uppdrag var att initiera en implementering av de kulturmiljöstrategiska program som andra 

statliga myndigheter tog fram för sin verksamhet.  

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelses huvudsakliga processer inom kulturmiljöområdet härrör från Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 

hanterar olika typer av tillstånd så som skogsägares ingrepp i fornlämning eller tillståndsansökan att göra 

förändringar i kyrkor eller i byggnadsminnen. På detta följer också tillsynsprocesser inom de olika 

områdena. En stor del av arbetet ägnas åt att hantera bidragsansökningar inom kulturmiljö till exempel 

byggnadsvård, fornminnes- och kulturlandskapsvård samt tillgängliggörande och kunskapsunderlag - en 
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mindre del till kyrkoantikvarisk ersättning.  Inom de olika processerna finns samverkan med länets samtliga 

kommuner, andra myndigheter så som Trafikverket och Skogsstyrelsen, pastorat, enskilda företag och 

enskilda samhällsmedborgare.  

 

Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 

Kulturmiljö (43) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 1,9 1,8 2,4 

Årsarbetskrafter kvinnor 3,1 3,6 3,3 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 374 332 328 

Antal beslutade ärenden 368 323 319 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 1 5 1 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 9 353 9 526 12 034 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 2 094 2 569 2 435 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

5 332 4 771 7 368 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

0 0 0 

- varav OH 1 927 2 186 2 231 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 4 010 4 998 0 

    

 

Under 2020 valde länsstyrelsen att inte ersättningsrekrytera efter en medarbetare som sade upp sig. Det 

skedde också en förändring i vem som betalar ut medel till bidragsmottagare – det uppdraget hade 

länsstyrelsen under 2019 och 2020, men under 2018 gjordes utbetalningarna från Riksantikvarieämbetet. 

Den bidragsfinansierade delen är helt beroende av de projekt som länsstyrelsen tar sig an, vissa år ingenting 

och andra år kan det motsvara en heltidstjänst. Bidraget som länsstyrelsen betalar ut är avhängigt de medel 

länsstyrelsen får att fördela och de ansökningar som kommer in. 

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Antal internremisser med 
kulturmiljöperspektiv 2) 

Platina1) och egen 
dokumentation 

55  - - 

Antal beslut om fornlämningsförklaringar Platina1) 0 1 1 

Tillsyn och kontroll         

Antal egeninitierade tillsynsinsatser 
(avverkningsärenden) 

Platina1) 0  11 13 

Antal egeninitierade tillsynsinsatser 
(byggnadsminnen) 

Platina1)  0  0 0 
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1) Ärendehanteringssystem, Länsstyrelsen 

2) Data saknas för 2018 och 2019 

 

Vanligen görs egeninitierade tillsynsinsatser med Skogsstyrelsen. För 2020 genomfördes dock ingen på 

grund av den pågående Coronapandemin. 

 

Prestationer och effekter 

Den personalstyrka på Länsstyrelsen Blekinge som arbetade med kulturmiljöfrågor var under året 

underbemannad. Trots detta löste länsstyrelsen sitt uppdrag utan bortprioriteringar. Länsstyrelsen hade 

löpande rådgivning rörande kulturmiljöer och kulturmiljövård både mot institutioner som länets kommuner 

och kyrkliga förvaltare likväl mot privatpersoner. Länsstyrelsen handlade under året 165 fornminnesärenden, 

27 byggnadsminnesärenden, 83 kyrkoärenden, 32 byggnadsvårdsärenden, 29 fornvårdsärenden och 25 

ärenden rörande övriga kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  

Nedan lyfts några exempel på verksamhet under året: 

Exempel på effekten av byggnadsvård är framtagandet av vård- och underhållsplaner för byggnadsminnet 

(och kulturreservatet) Ronneby Brunn och beviljandet av bidrag för projektering av ett av Sveriges äldsta 

badhus. 

Inom fornvården skötte länsstyrelsen löpande 40 av Blekinges främsta fornlämningsområden och såg till att 

de var tillgängliga för allmänheten. Länsstyrelsen vidtog också underhållsåtgärder vid tre av Blekinges 

främsta ruiner. 

Inom arkeologin ägde en stor arkeologisk undersökning rum vid Ljungaviken utanför Sölvesborg. Unika 

mesolitiska lämningar framkom och det var ett stort publikt intresse. I Karlskrona undersöktes platsen för 

den gamla kritpipsfabriken. Det är hittills Sveriges enda arkeologiskt undersökta kritpipsfabrik och väckte 

stort intresse hos såväl allmänhet som nationell och internationell expertis på området. I Västra Vång i 

Ronneby fortsatte forskningsgrävningarna vid den förhistoriska helgedomen. Platsen är nu den andra största 

fyndplatsen för vendeltida guldgubbar i hela riket.  

Samarbetsprojektet med Kronoberg och Skåne rörande vattenanknutna kulturmiljöer fortsatte under året, 

vilket blir projektets sista år. För Blekinges del inventerades och dokumenterades vattenanknutna 

kulturmiljöer i olika avrinningsområden i Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona. 

På informationssidan gav länsstyrelsen bland annat bidrag till Varvshistoriska föreningen för att ta fram en 

film om världsarvet. Tulseboda brunn utanför Kyrkhult fick bidrag till att ta fram nya informations- och 

vägvisningsskyltar. Bidrag gavs även till en pysselbok om Världsarvet Karlskrona, där länsstyrelsen på så 

sätt når målgrupper som ofta är svåra att nå i kulturmiljöarbetet. 

Bidrag beviljades till framtagandet av en sammanställning av fynd från Blekinges bondestenålder. I och med 

sammanställningen ska vi kunna komma framåt i våra frågeställningar kring denna tidsperiod i Blekinge som 

på så sätt ska leda till ny och relevant kunskap om vår förhistoria. En kulturhistorisk utredning över 

Listerbyåns industrimiljöer togs fram. Denna ska leda till att konkreta åtgärder för att skydda, vårda och visa 

dessa miljöer ska kunna utföras. 

I förvaltningsrådet för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona genomfördes det ett styrgruppsmöte och två 

ledningsgruppsmöten. På grund av Coronapandemin bedrevs det mindre verksamhet i rådet.  
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Länsstyrelsen deltog under året i Blekinge Byggråd och kopplade på så sätt ihop kulturmiljö med önskemål 

om utveckling och byggande. Detta kommer att fortsätta i dialogmöten med kommunerna under 2021.  

Rapporten ”Riksintressen under vatten. Beskrivning, utvärdering och områdesförslag gällande förekomsten 

av submarina stenålderslandskap i Blekinge” togs fram som ett kunskapsunderlag och handläggarstöd för 

översvämmade landskap, och berör samtliga nationella mål för kulturmiljöarbetet.  

Den länsstyrelsegemensamma publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” slutfördes under året. Länsstyrelsen 

Blekinge bidrog med en artikel och delfinansiering. Publikationen släpps till allmänheten under 2021. 

Havs- och vattenmyndighetens vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor, berörs av det uppdrag 

myndigheten uppdrog till länsstyrelserna under 2020. Länsstyrelsen Blekinge hade en aktiv roll i uppdraget. 

Arbetet resulterade i rapporten ”Kulturmiljö - en förstudierapport med förslag till nya planeringsunderlag för 

kulturmiljöer”. 

Sakkunniga inom Planering och Kulturmiljö deltog tillsammans i Boverkets satsning ”Gestaltad livsmiljö” 

samt i Plan- och bygglagskompetens. På grund av Coronapandemin kunde spridningen inte genomföras som 

planerat utan sköts på framtiden. Däremot förekom ett nära samråd mellan samhällsplanering och 

kulturmiljö i ärenden som detaljplan och översiktsplan.  

Länsstyrelsen deltog under året i en fördjupad dialog med riksantikvarieämbetet för att förbättra 

gemensamma rutiner kring bidragsgivningen.  

  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsen Blekinge utförde uppdraget inom kulturmiljö på ett gott sätt.  

Framför allt höll sig länsstyrelsen inom handläggningstiden samt kunde besvara allmänhetens frågor utan 

dröjsmål. Länsstyrelsen initierade och gav bidrag till en mängd olika insatser som gynnade Blekinges 

kulturmiljövård till en kostnad av cirka åtta miljoner. Detta innebar positiva effekter för länets egna invånare 

likväl som besöksnäringen. Främst vill länsstyrelsen lyfta fram de bidrag som myndigheten fördelade till 

olika typer av kunskapsunderlag även om dessa oftast var av en ringa summa. När länsstyrelsen fördelar till 

information om kulturmiljöer gör länsstyrelsen det med spridningen i olika målgrupper i tanke. 

”Pysselboken”, där barn kan lära sig om kulturmiljö på ett lekfullt och innovativt sätt, är ett bra exempel på 

detta. 

I varje planeringsärende som myndigheten hanterade under året beaktades kulturmiljöaspekten. 

Länsstyrelsen bidrog till de nationella målens genomförande genom sitt vardagliga arbete. 

Förbättringspotential ligger i ökad bemanning. Med nuvarande bemanning har länsstyrelsen inte möjlighet 

att genomföra strategiskt arbete i någon större omfattning. 
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Krishantering och skydd mot olyckor (45) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 8 

• 7§ 

• 3B7 

• 3B9 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
 

Länsstyrelserna ska bedriva ett aktivt arbete i uppbyggnaden av totalförsvaret. En betydande del av arbetet 

handlar om att bygga upp den egna förmågan i syfte att stärka myndigheten som högsta civila 

totalförsvarsmyndighet. Under 2020 fick mycket av den planerade verksamheten på totalförsvarsområdet stå 

tillbaka till följd av Coronapandemin. Det innebär emellertid inte att utvecklingen av totalförsvaret stod 

stilla. Länsstyrelsernas anseende och förtroende som samordnande regional myndighet stärktes i samband 

med Coronapandemin.  

Planeringen och genomförandet av Totalförsvarsövningen 2020 var ett mål under 2020 tills det att ett 

nationellt beslut togs om att skjuta fram övningen. Arbetet innebar att samarbetet med Försvarsmaktens olika 

delar stärktes väsentligt, även på lokal nivå. Detta arbete drev även implementeringsarbetet av säkra 

kommunikationer SKOM och uppgiften att stärka arbetet kopplat till säkerhetsskydd och krigsorganisation.  

  

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Alla länsstyrelser har en sammanhållande och samordnande roll inom ramen för sitt geografiska 

områdesansvar. Länsstyrelserna arbetade i ett stabsläge i syfte att säkra samordning, informationsutbyte och 

gemensam inriktning på de åtgärder som behövde vidtas i länet. Länsstyrelsernas dagliga samordning 

omfattade kommuner och statliga myndigheter samt dialoger med näringslivet. Dialogerna med berörda 

aktörer syftade bland annat till att inhämta kunskap till andra statliga myndigheter och regeringen om läget i 

kommunerna.  

Allt utvecklingsarbete inom länet görs inom ramen för länets samverkansorgan Krissamverkan Blekinge. 

Under året fokuserade arbetet på att utveckla en gemensam stabs- och lägesbildsmetodik samt arbetet med 

att stärka säkerhetsskyddsarbetet och skaffa förmågan att hantera den nya tekniklösningen för säkra 

kommunikationer som erbjuds av länsstyrelsen till kommuner och Region. 
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Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 5,7 4,0 4,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,5 2,3 2,1 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 169 126 185 

Antal beslutade ärenden 120 134 161 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 5 3 22 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 12 951 9 545 9 082 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 5 708 2 551 2 908 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 2 944 3 813 3 226 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 0 0 0 

- varav OH 4 299 3 180 2 948 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 0 0 0 

    

 

Länsstyrelsen hade flera anställda på funktionen för samhällsberedskap 2020 än tidigare år. Mycket arbete, 

och det gällde inte bara för den ordinarie personalen utan för hela länsstyrelsen, lades på att hantera 

pandemin. Detta belastade ekonomiskt ramanslaget (31) mer än under ett vanligt år. Av samma orsak lade 

funktionen mindre tid och därmed lägre kostnader på ”bidragsfinansierad vht” 

Funktionen hade, på grund av hanteringen av pandemin och arbetsbelastningen, något lägre andel beslutade 

ärenden än tidigare.  

 

Prestationer och effekter 

 

Krishantering 

 

Den 12 mars fattade landshövdingarna beslut om uppdraget att etablera ett länsstyrelsegemensamt 

samordningskansli för hantering av Coronapandemin. Utgångspunkten var bland annat erfarenheterna från 

länsstyrelsernas gemensamma hantering under bränderna 2018. 

  

Den 19 mars fattade regeringen ett beslut (i enlighet med regeringsbeslut från 2019-03-19 

Fi2020/01256/SFÖ) om att ge länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet redovisa arbetet i länen kopplat till 

spridningen av Coronapandemin. Underlaget som redovisades från länsstyrelsernas arbete och bedömningar 

var kopplade till utvecklingen och hanteringen av coronaviruset dels för länsstyrelserna och dels för 

respektive län.  Länsstyrelsernas samordningskansli verkade virtuellt.  
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När samverkan och samarbete var viktigare än någonsin tog länsstyrelserna en aktiv roll i att samordna 

krishanteringen på regional nivå. Tillsammans med regioner och kommuner hanterade länsstyrelsen 

konsekvenserna av Coronapandemin och byggde motståndskraft för framtida prövningar.   

Länsstyrelserna och det gemensamma samordningskansliet sammanställde lägesbilder en till två gånger i 

veckan och levererade en avvikelserapportering varje vecka till Regeringskansliet. Lägesbilden delgavs flera 

centrala myndigheter bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Socialstyrelsen 

och Folkhälsomyndigheten. Lägesbilderna låg till grund för beslutsfattande på flera nivåer och samordning 

av kommunikationsfrågorna över länsgränser. 

Länsstyrelserna utvecklade, tillsammans med främst kommunerna i länen, lägesbildsarbetet och fick en 

bättre helhetssyn på nuläget och kommande utmaningar. Samordning och koordinering av 

kriskommunikation hanterade många frågeställningar i en tid av osäkerhet. Det gemensamma analysarbetet i 

länen och i det gemensamma samordningskansliet bidrog till beredskap att möta ett ännu svårare läge utifrån 

de scenarios som Folkhälsomyndigheten utvecklade. 

Länsstyrelsernas samordningskansli analyserade och bedömde utmaningar inom säkerhetsområdet och det 

som är skyddsvärt samt bidragit till samsyn.  

Samordningen under Coronapandemin bidrog till korta ledtider och snabb spridning av aktuell information. 

Samordningen bidrog även till en gemensam kontaktyta gentemot andra myndigheter och Regeringskansliet. 

Länsstyrelserna fick fler regeringsuppdrag under pandemin och där dessa tillsammans stärkte 

länsstyrelsernas anseende och förtroende. 

Ett antal länsråd höll samman arbetet med samordningskansliet. Till kansliet knöts ett antal 

beredskapsdirektörer och två kommunikationschefer. I kansliet ingår också rättschef och chef för Human 

Resources adjungerade till arbetet samt en stab för det administrativa arbetet. 

Samordningskansliet hade regelbundna avstämningar där lägesbild och behov hanterades. Två gånger i 

veckan levererades samordningskansliet lägesbilder till länsledningarna, Regeringskansliet och centrala 

myndigheter. Arbetet pågår fortfarande. 

 

Krissamverkan i Blekinge 

Under arbetet med hanteringen av Coronapandemin arbetade Länsstyrelsen Blekinge i sin 

krisledningsorganisation vilken kom att inkludera flera delar av myndighetens verksamheter och 

medarbetare. Samverkan inom länet genomfördes inom ramen för det sedan tidigare etablerade 

samverkansorganet, Krissamverkan Blekinge. 

Hanteringen innebar intensiv och nära samverkan med främst länets fem kommuner, regionen och 

smittskyddsläkaren. Arbetet innebar även samverkan med länsstyrelser, andra statliga myndigheter, 

näringslivet, minknäring med flera.  

Veckovisa samlade lägesbilder upprättades av länsstyrelsen genom länets gemensamma lägesbildsmetodik 

vilken introducerades i länet tidigt under året. Dessa utgjorde underlag till de lägesbilder vilka länsstyrelsen 

rapporterade till samordningskansliet, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

för att beskriva situationen i länet.  
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Civilt försvar 

 

Länsstyrelserna arbetade under 2020 med länsstyrelsernas egen krigsorganisation och krigsplacering samt 

hur länsstyrelserna kan stödja kommuner och regioner. 

 

Till följd av hanteringen av Coronapademin tvingades länsstyrelsen Blekinge förlänga tiden för arbetet med 

implementeringen och fördelningen av tillkommande uppgifter under höjd beredskap för myndigheten. 

Arbetet påbörjades och förankringen fortgår även under 2021 parallellt som stöd och hjälp genomförs till 

länets kommuner med att planera för de uppgifter som tillfaller dem. 

I ett led att öka robustheten samordnade samtliga länsstyrelser sig för att kunna stärka utrustning och 

tekniska system. Länsstyrelserna utvecklade i ett länsgemensamt projekt vid namnet säkra kommunikationer, 

SKOM, och programmet för kontinuitet och resiliens, PKR, ett koncept benämnt Signe. Konceptet stärker 

signalskyddet hos länsstyrelser, kommuner, regioner och andra samarbetspartners inom det civila försvaret, 

och skapar ett tryggare sätt att skyddat kunna utbyta uppgifter mellan dem 

Arbetet med myndighetens egen krigsorganisation och uppgifter påbörjades. Utbildningar i 

beredskapsjuridik och inventering av kritiska verksamheter samt förankringen fortgick även under 2020 

parallellt som stöd och hjälp genomförs till länets kommuner med att planera för de uppgifter som tillfaller 

dem. 

I maj hemställde Socialstyrelsen om ett tidigarelagt införande av Signe, som består dels av en teknisk lösning 

som är en dator med krypteringsfunktion och dels av arbetssätt och kompetensutveckling, inom regionerna 

och till dem själva. Detta berodde på behovet av att under hanteringen av Coronapandemin kunna 

kommunicera säkert. Länsstyrelserna säkerställde ett effektivt och snabbt införande av 

signalskyddslösningen till regionerna och Socialstyrelsen. 

Etableringen av Signe är ett viktigt steg i återuppbyggnaden av det civila försvaret. Införande till övriga 

samarbetspartners så som landets kommuner fortgår. Med ett enhetligt system ökas förmågan att 

kommunicera och samordna sig mellan samhällsviktiga aktörer, både för planering och beredskap i händelse 

av kris eller krig. Med anledning av den pågående Coronapandemin uppstod akuta behov av att 

kommunicera säkerhetsskyddsklassificerad information mellan Socialstyrelsen, regionerna och 

länsstyrelserna. 

 

I Blekinge fortlöpte arbetet och samtliga aktörer påbörjade förberedelser för att kunna hantera den tekniska 

utrustningen samt för att delta i den utbildningsinsats som länsstyrelsen tillhandahåller. Länet utvecklade 

gemensamt förmågan att upprätta erforderliga säkerhetsskyddsanalyser, ett arbete som kommer att fortgå. 

 

Samtliga länsstyrelser deltog i MSB-utbildning om krigsorganisation och krigsplacering i kommuner och 

regioner utifrån MSB-vägledningar. Utbildningen syftar i att utbilda länsstyrelserna för att stödja kommuner 

och regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Samtliga länsstyrelser arbetar aktivt med att 

stödja kommuner och region i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Exempelvis kan det vara 

stöd i utbildningsinsatser eller etablering av arbetsgrupper mellan kommuner. Arbetet påbörjades i länet och 

förankringen fortgår även under 2021 parallellt som stöd och hjälp genomförs till länets kommuner med att 

planera för de uppgifter som tillfaller dem under höjd beredskap. 
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Länsstyrelsens hantering av Coronapandemin 

Hanteringen i länet innebar intensiv och nära samverkan mellan Länsstyrelsen Blekinge och främst länets 

fem kommuner, Regionen och smittskyddsläkaren. Arbetet innebar även samverkan med övriga 

länsstyrelser, andra statliga myndigheter, näringslivet, minknäring med flera. Länet (kommunerna, 

räddningstjänsterna, polisen, regionen, Södra militärregionen) genomförde sedan februari månad under 

ledning av länsstyrelsen veckovis samverkan för gemensam hantering och inriktning av åtgärder för att följa 

rekommendationer och riktlinjer i syftet att förhindra smittspridningen i länet. Vid behov genomfördes även 

samverkan på politisk nivå under ledning av landshövdingen. En nära samverkan och ett nära samarbete 

genomfördes med såväl Region Blekinge som smittskyddsläkare under hela året och särskilt i frågorna 

kopplade till genomförandet av storskalig testning, länets beslut om att införa skärpta regionala råd samt i 

samband med smitta inom minknäringen och inom vaccinationsuppdraget.   

 

Bild 9. Analys av pandemins påverkan på samhällets skyddsvärden. 

Veckovisa samlade lägesbilder upprättades av länsstyrelsen genom länets gemensamma lägesbildsmetodik 

vilken introducerades hos samtliga aktörer i länet tidigt under året i samband med hanteringen av höga 

flöden. Dessa utgjorde underlag till de lägesbilder vilka länsstyrelsen  rapporterade till länsstyrelsernas 

samordningskansli, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att beskriva 

situationen i länet. 

Inom länet utgjorde en ensad tolkning och en samlad syn på lämpliga åtgärder utifrån givna regionala och 

nationella rekommendationer och riktlinjer grunden i arbetet. Så långt det var möjligt agerade länet samlat 

och samordnat både vad gäller åtgärder, insatser och kommunikation till länets invånare med gott resultat.  

Ett gemensamt arbete med att omhänderta erfarenheter från hanteringen av Coronapandemin påbörjades och 

underlaget kommer bland annat att användas i utvecklingen av myndigheternas kris- och krigsorganisationer. 

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens prövades inom området krisberedskap och skydd mot olyckor under året. Utifrån resultatet, 

baserat på hanteringen av Coronapandemin och de tillkommande uppdragen, bedömer myndigheten att 
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uppgifterna löstes på ett utmärkt sätt. Resultaten inom området Civilt försvar bedöms som bra utifrån länets 

förutsättningar. Den sammanlagda bedömningen är att resultatet är gott. 

Den gemensamma hanteringen av Coronapandemin inom myndigheten och länet utgick från redan 

etablerade samverkansformer vilka fungerade bra. Samverkansformerna stärktes även och kom att utvecklas 

över tiden. Länsstyrelsens egen krisledningsorganisation löste med givna förutsättningar sina uppdrag 

utmärkt. Krisledningsorganisationen utbildades tidigt i början på året och fick snabbt börja verka. Den 

utvärderades och justerades under hösten. Resultaten kommer att ligga som grund i kommande arbete med 

krigsorganisation och de uppdrag som tillkommer myndigheten under höjd beredskap. Den gemensamma 

stabs- och lägesbildsmetodiken visade sig fungera bra. Länet levererade med gott resultat samlade 

lägesbilder enligt givna uppdrag. Länets kommuner agerade så långt möjligt gemensamt i de åtgärder som 

vidtogs vilket underlättade ett samlat budskap till medborgarna. Regionen och smittskyddet deltog aktivt i 

dialogen om lämpliga åtgärder med bra resultat. Denna samverkan bidrog till förståelse för behovet av ett 

gemensamt utvecklingsarbete över hela hotskalan på samtliga nivåer. Den nationella samverkan mellan 

länsstyrelserna genom bland annat samordningskansliet kom att bli en styrka för både respektive länsstyrelse 

i form av stöd och för länsstyrelserna gemensamt gentemot andra nationella myndigheter. Detta arbete 

fungerade utmärkt. 

Delar av arbetet med civilt försvar genomfördes parallellt med hanteringen av Coronapandemin med bra 

resultat. Förståelsen inom myndigheten ökade och andra verksamheter tog till sig uppgiften. Samtliga 

kommuner har förutsättningar att under 2021 kunna ta emot och hantera säkra kommunikationer och påbörja 

arbetet med sina krigsorganisationer förutsatt att hanteringar av Coronapandemin inte intensifieras och att 

länsstyrelsen har förmåga att stöda dem i arbetet.  
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Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet (50–58) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 9 

• 6§ 

• 1A2 

• 1A4-7 

• 1B1 

 

 

 

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

Länsstyrelsen redovisar årligen tillsyn, intäkter och kostnader för Sevesoverksamheter till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB).  Detta styrs i enlighet med Förordningen (2016:986) om avgifter för 

tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. MSB 

sammanställer och gör en årlig uppföljning av utförd Sevesotillsyn och resultatet redovisas till regeringen i 

april varje år. 

 

Verksamhetens mål och uppdrag 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Innebörden av generationsmålet har förtydligats med sju strecksatser. De mest relevanta för arbetet med 

naturvård: 

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera 

ekosystemtjänster är säkrad. 

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 

En god hushållning sker med naturresurserna. 

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. För att miljömålen ska få 

genomslag i länet och miljön ska bli bättre arbetar länsstyrelsen tillsammans med kommuner, näringsliv, 

ideella organisationer och andra aktörer. Länsstyrelsen följer också upp hur miljöarbetet går. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att stärka naturvärden och värdefulla ekosystemtjänster. 

Myndigheten ska värna en hållbar samhällsutveckling, bland annat genom att skapa en god förståelse för 

ekologiska samband, ökad kunskap och intresse för naturen.  

På övergripande nivå innebär uppdraget att bidra 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. Länsstyrelsen har även i uppdrag att främja de friluftslivspolitiska 

målen.  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

74 

 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelsen Blekinge arbetar i många olika sammanhang i nära samarbete och samverkan med länets 

kommuner, Region Blekinge, nationella myndigheter, ideella organisationer eller andra aktörer som 

verksamhetsutövare och enskilda markägare. För att stärka och effektivisera länsstyrelsens interna arbete 

finns flera tvärsektoriella arbetsgrupper etablerade för informationsutbyte och samordning.  

Länsstyrelsen arbetar bland annat med inventering och kartläggning, analys, metodutveckling samt planering 

och genomförande av konkreta åtgärdsinsatser och skötsel. I syfte att samordna det regionala arbetet och 

skapa erfarenhetsutbyte, sprida kunskap och information anordnar och medverkar länsstyrelsen i olika 

forum, såsom nätverksträffar, informationsmöten, seminarier, utbildningstillfällen samt konferenser och 

workshops.  

Nedan beskrivs arbetssätt inom olika arbetsområden:  

För att samordna och stimulera arbetet med miljökvalitetsmålen sammankallar länsstyrelsen regelbundet en 

regional grupp med representanter från länsstyrelsen, kommunerna, Region Blekinge och Skogsstyrelsen för 

informationsspridning och erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen arrangerar även seminarier och deltar med stöd i 

olika kommunala samarbeten. Inom miljömålssystemet följer länsstyrelsen upp utvecklingen av olika 

miljömålsindikatorer, utifrån resultat från miljöövervakning, enkätundersökningar och statistisk. 

Länsstyrelsens interna arbete med miljömål är integrerat i länsstyrelsens verksamhetsplanering och 

tertialuppföljning.  

Den regionala miljöövervakningen i Blekinge drivs av såväl länsstyrelsen som kommunerna, Skogsstyrelsen 

och ideella föreningar. Länsstyrelsens arbete omfattar bland annat inventeringar, uppföljning och 

utvärdering, kvalitetssäkring, datahantering samt publicering av rapporter. Underlaget används till exempel 

för statusklassning och fastställande av miljökvalitetsnormer, samt riskbedömning och åtgärdsbehov för 

vattenmiljöer.  

När det gäller sanering av förorenade områden arbetar länsstyrelsen med att sprida information om 

möjligheterna att söka bidrag för sanering inför bostadsbyggande under möten med kommunerna.  

För att motverka spridning av invasiva främmande arter (IAS) arbetar länsstyrelsen med att sprida 

information genom press, media, länsstyrelsens hemsida, informationsmöten och genom direktkontakt med 

olika aktörer i landskapet. Samverkan sker med länets kommuner, andra länsstyrelser samt de nationella 

myndigheterna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen bildade en tvärsektoriell 

intern arbetsgrupp vars uppgift är att öka kunskapen om IAS inom länsstyrelsen, samt integrera och 

samordna arbetet med IAS inom länsstyrelsens övriga verksamheter. Utbildning av länsstyrelsens personal 

genomfördes via ett personalmöte. 

Inom arbetet med regional handlingsplan för grön infrastruktur ger länsstyrelsen information och vägledning 

genom presentationer, workshops och direkta kontakter om hur de kan arbeta. Länsstyrelsen tar också fram 

kunskaps- och planeringsunderlag som underlättar för landskapsaktörer att förstå hur man kan arbeta med 

grön infrastruktur i praktiken, för att sedan utveckla konkreta åtgärder för att stärka grön infrastruktur. 

Arbetet enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft inleddes för fyra av länets avrinningsområden. 

Länsstyrelserna i Blekinge och Kronoberg samarbetar inom gemensamma avrinningsområden, där Blekinge 

leder samverkansprocesserna för Mieån och Bräkneån. Berörda aktörer är verksamhetsutövare, kommuner, 

myndigheter och intresseorganisationer. I länsstyrelsens arbete ingår även sammanställning av befintligt 

kunskapsunderlag samt översyn av bedömd statusklass och gällande normsättning.  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

75 

 

 

Arbetet med bildande av naturreservat består av flera moment. Dels tar länsstyrelsen fram underlag till beslut 

och skötselplan, dels sker i varje reservatsärende en process som består av värdering av mark, samt 

förhandling med berörda markägare som avslutas med en överenskommelse om intrångsersättning.  

Naturförvaltningen i Blekinge ansvarar för skötsel av länets skyddade områden, samt förvaltar de av 

Naturvårdsverket ägda fastigheterna i länet. Skötselplaner styr mycket av verksamheten för skötsel av 

skyddade områden. Arbetet med naturvårdsförvaltning präglas av planering, samråd, upphandling och 

besiktning av skötselåtgärder och, vid behov, underhåll av anordningar för friluftslivet. De flesta åtgärder 

utförs av entreprenörer som handlas upp. Samverkan sker även fortlöpande med länets kommuner. 

Besökscentrat Naturum Blekinge är ett av 33 nationella Naturum och vänder sig, genom utställningar, 

guidningar, programverksamhet, sociala medier, trycksaker med mera, mot en bred allmänhet men med 

speciellt fokus på skolbarn. Verksamheten förankras genom ett naturumråd samt olika samarbeten med 

föreningar, offentliga aktörer samt internt inom länsstyrelsen. Verksamheten vill höja kunskapsnivån, öka 

intresset och involvera folk främst inom områdena natur, natur- och kulturvård samt friluftsliv och 

miljöfrågor.  

För regional samordning av arbetet med de friluftslivspolitiska målen ordnar länsstyrelsen regelbundna 

träffar med en arbetsgrupp med representanter från Blekinges fem kommuner, Region Blekinge och 

Skogsstyrelsen. Gemensamt prioriteras insatser som kräver kommunövergripande samverkan, för 

kunskapsuppbyggande och inspirerande åtgärder som lockar länets invånare och andra besökare till att 

bedriva ett aktivt friluftsliv.  

Blekinge omfattas av ett hundratal åtgärdsprogram för hotade arter. För att få fler aktörer delaktiga i arbetet 

prioriteras samverkan med andra aktörer såsom kommuner, Trafikverket, Skogsstyrelsen, 

Fortifikationsverket och privata markägare. Åtgärderna som genomförs är exempelvis informationsinsatser, 

inventeringar och övervakningar och konkreta åtgärder såsom gallring, avverkning, skrapning av sand och 

grävning av dammar för att förbättra arternas livsmiljöer.  

Inom rovdjursförvaltning arbetar länsstyrelsen med inventering främst med hjälp av viltkameror. Även 

allmänheten kan rapportera observationer till länsstyrelsen. Länsstyrelsen samverkar också med olika aktörer 

och medverkar vid olika möten, exempelvis med Viltförvaltningsdelegationen och Samverkansråd inom 

Södra rovdjursförvaltningsområdet (SRFO) för rovdjur. 

 

Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet  
(50–58) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 18,7 17,3 17,6 

Årsarbetskrafter kvinnor 27,0 26,9 25,6 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 2 126 1 984 2 019 

Antal beslutade ärenden 2 000 2 090 1 986 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 40 51 53 

Ekonomidata (tkr)    
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Verksamheten i siffror 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet  
(50–58) 

2020 2019 2018 

Verksamhetskostnad inkl. OH 63 814 61 043 67 378 

varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 14 060 14 099 14 901 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

31 779 28 448 35 426 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

94 577 52 

- varav OH 17 881 17 920 16 999 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 13 802 7 771 10 712 

    

 

När det gäller ”verksamhetskostnad – bidragsfinansierad verksamhet exkl OH” fick länsstyrelsen kraftigt 

utökade anslag under 2020 från Naturvårdsverkets 1:3-anslag. Det handlade framförallt om skötsel av  

skyddade områden, pollinering och invasiva främmande arter. Det resulterade i ett par nya tjänster inom 

naturområdet, men även att fler upphandlingar av skötsel kunde genomföras i skyddade områden. 

Den stora ökningen av ”Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen” kan framförallt förklaras av 

utbetalningar av olika LOVA-bidrag som ökade från 0,5 mnkr år 2019 till 4,5 mnkr under år 2020. 

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Antal av det totala antalet miljöfarliga 
verksamheter där ursprungstillståndet är 
äldre än 10 år 

NIKITA1)  
91 av 135 

67 %  

80 av 135  

59 % 

79 av 135 

59 %  

Tillsyn och kontroll         

Andel tillsyn (tim) totalt i förhållande till 
länets behovsutredning (%) 

Agresso2) 34 %  33 % 28 % 

Andel miljötillsyn (tim) i förhållande till länets 
behovsutredning (%) 

Agresso2) 29 %  28 % 33 % 

Andel vattentillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) 

Agresso2) 44 % 57 % 23 % 

Andel naturtillsyn (tim) i förhållande till 
länets behovsutredning (%) 

Agresso2) 31 % 20 % 35 % 

Andel tillsyn förorenade områden (tim) i 
förhållande till länets behovsutredning (%) 

Agresso2) 74 % 50 % 29 % 

Täckningsgrad för tillsyn miljöfarlig 
verksamhet (miljötillsynsavgift/kostnad, %) 

Platina2) / Agresso3)/ 
Nikita6) 254 % 206 % 187 % 

Förvaltning och skydd         

Antal besökare i nationalparker och av 
länsstyrelsen utvalda naturreservat 5) SkötselDOS4) -  - - 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 

        

Genomsnittligt genomförd tillsynsvägledning 
per kommun (timmar) 

Agresso2) 67 tim  142 tim 72 tim 

1) Länsstyrelsens system 

2) Tidsredovisningssystem, Länsstyrelsen 
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3) Ekonomisystem, Länsstyrelsen 

4) Naturvårdsverkets system 

5) Det sker ingen räkning av antal besökare i nationalparker och naturreservat 

6) Handläggarstöd för miljöfarlig verksamhet 

 

2019 anställdes fler personer vilket medförde att det fanns bättre personalresurser till att utföra tillsynen. 

Som mest hade länsstyrelsen 21 handläggare för detta ändamål. När personal slutade ersattes inte alltid 

vakansen, utan arbetet fördelades på befintlig personal. De vakanser som fick lov att ersättas tog tid. Detta 

gör att tillsyn och i synnerhet tillsynsvägledning fick sämre förutsättningar under 2020. 

När det gäller förorenade områden sänktes antalet objekt från 87 till 50. Detta medförde högre andel tillsyn.   

Den höga täckningsgraden gällande tillsyn miljöfarlig verksamhet beror på att tillsyn under året var 

nedprioriterat i arbetet, personalbrist samt Coronapandemin.  

 

Prestationer och effekter 

 

Miljöarbetet och miljökvalitetsmålen 

Varje år utförs en regional uppföljning av miljökvalitetsmålen som presenteras i en rapport. Detta utfördes 

även det gångna året och rapporten för uppföljning av miljökvalitetsmålen 202016 finns presenterad på 

Länsstyrelsen Blekinges webbplats. Rapporten beskriver tillståndet i miljön på respektive område och 

presenterar en del av de regionala åtgärder som utfördes under året. I rapporten finns även bedömningar och 

trender för de mål som bedöms på regional nivå. Nationella bedömningar och fördjupningar av 

miljökvalitetsmålen finns på webbplatsen Sveriges miljömål17. 

För uppföljning av respektive mål finns ansvariga utsedda. Till sin hjälp har de en målansvarsgrupp som 

består av interna experter inom respektive område. Detta arbetssätt stärker också det tvärsektoriella arbetet. 

Inför miljömålsbedömningarna under hösten 2020 deltog länsstyrelsens miljömålsansvariga i de Skype-

möten som arrangerades av Regional Utveckling och Samverkan (RUS)18 tillsammans med nationella 

målansvariga myndigheter. Länsstyrelsen Blekinge deltog i ett länsstyrelsegemensamt RUS-projekt med 

syfte att ta fram ett gemensamt digitalt uppföljningsverktyg för de regionala åtgärdsprogrammen och detta 

verktyg började användas både internt och externt under 2020. 

 

 

16 Information om regional miljömålsuppföljning Länsstyrelsen Blekinges webbplats 

17 Uppföljning av miljökvalitetsmålen Sveriges miljömål - webbplats 

18 RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och 

kommuner 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/miljomal/nar-vi-miljomalen.html
https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/
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Bild 10. Sol mellan granar 

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön och är ett viktigt 

verktyg i arbetet med miljökvalitetsmålen. Nuläget, trender, effekter och processer i miljön beskrivs ofta 

under långa tidsserier för att ge en kontinuerlig bild. Regional miljöövervakning ger underlag för 

riskbedömning, statusklassning och fastställande av miljökvalitetsnormer. Arbetet med miljöövervakning 

omfattar även 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 2020 genomförde Länsstyrelsen Blekinge aktiviteter inom flera regionala 

delprogram fördelade på olika programområden. Regional miljöövervakning samordnas nationellt och flera 

delprogram är gemensamma för hela landet, eller för delar av landet. En verksamhetsrapport19 om vad som 

genomförs inom miljöövervakningen i länet tas fram årligen och publiceras på Länsstyrelsen Blekinges 

hemsida. Ett nytt program för regional miljöövervakning20 togs fram under 2020 och beslutades i slutet av 

året. 

Inom miljömålssystemet väljs årligen ett antal indikatorer ut av uppföljningsansvariga myndigheter. Detta 

görs för att få en väl täckande bild av hur utvecklingen för de svenska miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet ser ut, både regionalt och nationellt. Dataunderlaget till indikatorerna bygger på 

regelbundna provtagningar, utsläppsstatistik, enkäter och andra studier om tillståndet i miljön. Bland annat 

används uppgifter från den regionala miljöövervakningen. Varje miljökvalitetsmål följs upp av flera 

indikatorer och i princip alla indikatorer har en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030. Under 

hösten 2020 uppdaterade Länsstyrelsen Blekinge 20 indikatorer som valdes ut för uppdatering under aktuell 

period. Indikatorerna finns redovisade på Sveriges miljömåls webbplats21.  

  

 

 

19 Information om regional miljöövervakning Länsstyrelsen Blekinges webbplats 

20 Information om regional miljöövervakning Länsstyrelsen Blekinges webbplats 

21 Indikatorer Sveriges miljömål - webbplats 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/miljoovervakning.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/miljoovervakning.html
http://www.sverigesmiljomal.se/indikatorer/
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Förorenade områden för bostadsbyggande 

Länsstyrelsen hade digitala möten med alla av länets kommuner under året. Medverkande på mötena var 

miljöinspektörer och i ett möte även planhandläggare och exploateringschefer. Mötena bidrog till att öka 

vetskapen om att bidraget finns att söka. Det blev även en diskussion om bidraget och vilka 

möjligheter/hinder som kommunerna behöver tänka på.  

Karlshamns kommun beslutade att söka bidraget för bostadsbyggande på området Sternö. Arbetet med 

framtagandet av ansökan genomfördes under 2020 och ansökan planeras att inkomma för granskning till 

länsstyrelsen i början av 2021. Under hösten 2020 var länsstyrelsen vid ett flertal tillfället behjälplig när 

kommunen hade specifika frågor kopplade till ansökan. Det underlättade kommunens arbete och ökade 

sannolikheten för att bidraget söks. Länsstyrelsen granskade även kommunens hittills framtagna underlag för 

att kunna göra en skyndsammare handläggning när ansökan formellt inkommer.  

 

Spridning av invasiva arter 

En informationssatsning genomfördes under 2020. Informationen spreds via länsstyrelsens hemsida, genom 

pressträff med media, via facebookinlägg samt genom informationsmöten med kommuner och andra aktörer. 

Syftet var att öka kunskapsnivån i länet och inspirera till att utföra bekämpningsåtgärder.  

Länsstyrelsen hade informationsmöten med kommunerna om lagstiftning, ansvarsfördelning, 

bekämpningsåtgärder och avfallshantering. Möten var via Skype och även ute i fält. Tre av länets fem 

kommuner fick information under 2020. Två kommuner har informerats under hösten 2019. Länsstyrelsen 

träffade dessutom personal från två kommuner i fält, för att diskutera utförande av bekämpning och 

prioriteringar. Länsstyrelsen tog fram en checklista till kommunerna för att underlätta kommunernas arbete 

med att bekämpa invasiva arter. För att underlätta diskussion och utbyte av erfarenheter skapade 

länsstyrelsen en samarbetsyta där länets fem kommuner och länsstyrelsen kan diskutera och utbyta 

information med varandra. 

Länsstyrelsen hade möte med media i Grimsmåla naturreservat för att sprida information till allmänheten om 

ansvarsfördelning för bekämpningen, specifika metoder för bekämpning av jätteloka med mera. Två lokala 

tidningar samt radio och Sveriges Televisions lokala nyheter gjorde reportage i direkt anslutning till 

pressträffen.  

Samverkan skedde med andra länsstyrelser bland annat för att samordna en ansökan om ett LIFE-projekt 

med syftet att bekämpa och utrota gul skunkkalla. 

Tillsyn bedrevs på enstaka lokaler med invasiva arter i samband med inventering eller i samband med 

hantering av samråd och andra inkomna ärenden. Vid prövning av tillstånd meddelades villkor om 

försiktighetsåtgärder. Vid cirka 20 samråd lyfte länsstyrelsen frågan om IAS och förtydligade behovet av 

försiktighetsåtgärder för att motverka ytterligare spridning. Markägare fick vägledning genom skriftlig 

information och vid fältbesök. Upphandlade entreprenörer instruerades på plats där bekämpningen ska ske.  

Länsstyrelsens personal utförde eget arbete genom att inventera invasiva arter, framförallt gul skunkkalla. 

Även bekämpning genomfördes i länsstyrelsens regi genom att samla in blomställningar från jätteloka i 

anslutning till ett naturreservat och blomkolvar från gul skunkkalla inom kända lokaler i länet. Två mindre 

bestånd av gul skunkkalla samt två kända förekomster av växten sidenört bekämpades i länsstyrelsens regi. 
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Inom sex skyddade områden genomförde länsstyrelsens naturförvaltning bekämpningsåtgärder mot bland 

annat jätteloka, gul skunkkalla, vresros och blomsterlupin. 

 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

En satsning på utveckling av kunskaps- och planeringsunderlaget för grön infrastruktur genomfördes under 

2020. Länsstyrelsen färdigställde femton värdetrakter för ”Skog & Trädklädd mark”, nitton värdetrakter för 

”Odlingslandskapet”, tio värdetrakter för ”Sjöar & Vattendrag” och fjorton värdetrakter för ”Kust & Hav”. 

Länsstyrelsen påbörjade även framtagande av värdetrakter för våtmarker. Länsstyrelsen färdigställde 

värdetraktsbeskrivningar, som är kortare dokument om fyra sidor, för samtliga värdetrakter inom ”Skog & 

Trädklädd mark”. Länsstyrelsen färdigställde näst intill liknande värdetraktsbeskrivningar för samtliga 

värdetrakter inom ”Kust & Hav” samt påbörjade värdetraktsbeskrivningar för ”Sjöar & Vattendrag” och 

”Odlingslandskapet”.  

Underlaget till värdetrakterna är uppdelade temaområden för de naturtyper som är relevanta för Blekinge. 

Temat ”Skog & Träddklädd mark” omfattar trakter med värdefulla skogar, mestadels ädellövsmiljöer medan 

temat ”Odlingslandskapet” omfattar trakter med värdefulla gräsmarker, mestadels betes-/slåttermark. Temat 

”Sjöar & Vattendrag” omfattar trakter med värdefulla limniska naturmiljöer, både sjöar och vattendrag. Till 

sist omfattar temat ”Kust & Hav” trakter med värdefulla marina naturmiljöer, både längs kuster och längre ut 

till havs. Länsstyrelsen genomförde framtagandet av värdetrakter och värdetraktsbeskrivningar i samverkan 

med Skogsstyrelsen och interna aktörer på Länsstyrelsen Blekinge. Länsstyrelsen färdigställde ett underlag 

för att identifiera spridningskorridorer för samtliga värdetrakter inom ”Skog & Trädklädd mark”. Underlaget 

syftar till att ge ytterligare stöd vid planering av exploatering inom värdetrakter, utöver underlaget för 

värdekärnor. Länsstyrelsen genomförde även en presentation av analysmetoden för övriga länssamordnare 

inom grön infrastruktur. 

Länsstyrelsen genomförde remissvar för Karlskronas översiktsplan 2050 med avseende att lyfta fram 

landskapssambanden för berörda naturtyper. Vidare genomförde länsstyrelsen även remissvar för ett antal 

detaljplaner. 

Länsstyrelsen genomförde samverkan och kunskapsuppbyggnad med länssamordnare på nationell nivå och 

på sydlänsnivå. Informationen från dessa träffar tillgängliggörs på länsstyrelsernas gemensamma 

samverkansyta och är en viktig kunskapskälla och ett stöd för det fortsatta arbetet med grön infrastruktur.   

Vidare deltog länsstyrelsen i en konferens om fysisk påverkan längs svenska kustvatten. De kartunderlag för 

fysisk påverkan i kustmiljöer som presenterades på konferensen kan på sikt användas som 

planeringsunderlag i arbetet grön infrastruktur i marina miljöer.  

Länsstyrelsen genomförde samverkans- och kommunikationsinsatser gentemot kommuner i samband med 

framtagning av kommunala översiktsplaner och naturvårds- och friluftsplaner. Länsstyrelsen genomförde 

även en presentation av värdetrakter för ”Odlingslandskapet” vid ett seminarium om gräsmarker och skötsel 

av gräsytor. Arbetet med grön infrastruktur presenterades internt på länsstyrelsen.   

 

Bevarandeplan Natura 2000-områden 

Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram vägledning för uppdraget försenades. Uppdatering av 

bevarandeplaner för länets Natura 2000-områden avvaktar vägledningen.  
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På förfrågan från Havs- och vattenmyndigheten om Natura 2000-områden som berörs av den nationella 

planen för omprövning av vattenkraft svarade länsstyrelsen att nio områden omfattas. I vart och ett av dessa 

områden gjorde länsstyrelsen även en preliminär bedömning över i vilken grad konnektivitet, flödesregim, 

sedimenttransport och svämplan kan påverkas av vattenkraft. 

Länsstyrelsens Natura 2000-samordnare ingick i den arbetsgrupp för omprövning av vattenkraft 

(NAP=Nationella Planen) som upprättades på länsstyrelsen och deltog i de möten som anordnades både 

lokalt och nationellt.  

Inom ramen för länsstyrelsens deltagande i Grip on Life IP, som är ett projekt som syftar till att kombinera 

ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker, deltog Natura 2000-

samordnare som stöd i en särskild process att ta fram arbetssätt för systematisk naturvård inom Natura 2000-

nätverket med syftet att förbättra status hos naturtyperna för svämlövskogar (91F0 och 91E0). Inventering i 

fält genomfördes i 14 områden. 

 

Bild 11. Svämlövskog Mörrumsån Käringahejan 

Resultat av inventeringen rapporterades i databasen VicNatur- NNK och kan ses i Sveriges 

Lantbruksuniversitets rapport Arbetssätt för systematisk naturvård inom Natura 2000-nätverket med syftet 

att förbättra status hos naturtyperna för svämlövskogar (91F0, 91E0) – en aktivitet (C2) inom GRIP on 

LIFE IP. 

 

Nationell plan för vattenkraft 

Länsstyrelsen Blekinge satte samman en tvärsektoriell arbetsgrupp (NAP-gruppen) för att samordna det 

interna arbetet med Nationella Planen. NAP-gruppen har representation från alla berörda sakområden inom 

länsstyrelsen, vattenförvaltning, N2000 och övriga områdesskydd, fiskeförvaltning, kulturmiljö, tillsyn, och 

prövning samt artsskydd. 

Länsstyrelsen Blekinge samverkade med Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne om upplägget av 

samverkan och arbetsfördelning.  
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Allmän information om Nationella Planen och tillhörighet i prövningsgrupp skickades ut till 

verksamhetsutövare i Mieån. En tidsatt plan för samverkan påbörjades och första mötet planeras till februari 

2021. 

NAP-gruppen påbörjade diskussioner angående bakgrundsbeskrivning och vad som kan komma att behövas. 

Kunskapsluckor behöver identifieras i samverkansprocessen. 

NAP-gruppen hade åtta möten under 2020 med fokus på: 

➢ identifiera information och underlag för kommande prövningar, 

➢ bevakning av ny information och direktiv, 

➢ yttrande i remisser och utformningar av vägledningar, 

➢ planera för översyn av bevarandeplaner och  

➢ hålla andra avdelningar uppdaterade om arbetet, till exempel grön infrastruktur och 

miljöövervakning. 

 

Arbetet med att uppdatera miljökvalitetsnormer rapporterades in till VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige), som är en databas som utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten och som kommer att uppdateras under 2021.  

Länsstyrelsen Blekinge bevakar inslag i media som rör Nationella Planen och informerade om Nationella 

planen och länsstyrelsens roll i radio P4. 

 

Naturvård 

Länsstyrelsen beslutade under året om två nya och ett utvidgat naturreservat. Skydd av skog och marina 

områden prioriterades. De nya naturreservaten var Mörrumsåns övre dalgång i Karlshamns och Olofströms 

kommuner och Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner. Det utvidgade reservatet 

var Mörrumsåns dalgång i Olofströms och Karlshamns kommuner. Reservatsbesluten innebar att 

sammanlagt 43 hektar skog, 1 hektar våtmark, 6 hektar sötvatten (del av Mörrumsån) samt 14 180 hektar 

marin miljö fick formellt skydd. Vidare tecknades ett naturvårdsavtal för ett hagmarksområde (Broddamåla, 

Ronneby kommun). Det innebar också att tre Natura 2000-områden fick starkare skydd (del av Mörrumsån, 

Broddamåla samt ön Gåsfeten). Beslut om ändrade föreskrifter eller skötselplaner togs för fyra naturreservat.  

I arbetet med att planera och genomföra nya naturreservat och naturvårdsavtal tecknades avtal om 

intrångsersättning eller köp med 16 markägare för sammanlagt 14 881 000 kronor. 

Länsstyrelsen hade särskilda medel för inventering av en potentiell värdetrakt för ädellövskog i Olofströms 

kommun. Inventeringen utfördes av Skogsstyrelsen, på uppdrag av länsstyrelsen, och kommer att utgöra ett 

värdefullt underlag i arbetet med såväl grön infrastruktur som i strategin för skydd av skog i länet.  

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. 
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Naturförvaltning 

Intresset för att besöka länets naturreservat var extra stort på grund av pandemin. På en del ställen var det 

mycket stort besökstryck och detta orsakade problem med trafik, parkeringar och till viss del även ökad 

nedskräpning. Naturförvaltningen satte upp skyltar för att uppmana allmänheten att hålla avstånd. 

Naturförvaltningen är aktiv på Instagram (Blekinges naturreservat). Där delar länsstyrelsen bilder på åtgärder 

som görs, men tipsar också om områden att besöka. 

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 33 hektar och cirka 2700 hektar betades. Restaureringar och underhållsröjning genomfördes under året 

inom betesmarker. Totalt två kilometer nytt stängsel och tre 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 skärgårdsreservaten fortsätta att hävdas. 

I länets naturreservat finns anläggningar för det rörliga friluftslivet i form av 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 

Hallarumsviken lagades vindskyddet och i Hultalycke anlades en ny grillplats. Länsstyrelsen bidrog med 

pengar till en ombyggnad av två toalettbyggnader inom Utklippans naturreservat och ett fågeltorn på Hanö. 

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med gränsmarkering av skyddade områden. Under året gränsmarkerades 

14 km gränser inom sex olika naturreservat.  

I Wämöparken, som är ett Natura 2000-område, gallrades försiktigt nästan 19 hektar för första gången på 

exakt 100 år. Området är en strategisk viktig lokal för många arter så som läderbagge samt diverse lavar och 

vedlevande svampar. Det är också en viktig tätortsnära natur med många tusen besökare varje år. 

Under 2020 fick naturvårdsförvaltningen ett regeringsuppdrag att arbeta med bekämpning av granbarkborrar. 

Inom projektet bekämpades granbarkborre i tolv områden. Naturförvaltningen avverkade också gran enligt 

skötselplan i sex naturreservat - antingen avveckling av rena bestånd eller också uttag av spridd gran i 

ädellövskog, både angripen och frisk. Detta gjordes i förebyggande syfte, för att inte att riskera att dessa 

områden ska bidra till mer spridning av granbarkborre framöver. En del av arbetet var också 

drönarövervakning och inventering av områden. 

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. 

I förvaltningen ingår också att teckna nyttjanderättsavtal, arrende och hyra. Under året omförhandlade eller 

nytecknade länsstyrelsen ett mindre antal jakt- och nyttjanderättsavtal. 

Under 2020 påbörjades renovering av fönster i Ire naturreservat. 

Länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun driver gemensamt projektet 

LIFE Bridging the GAP som pågår till 2022. Projektets syfte är att bidra till långsiktigt gynnsam 
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bevarandestatus för ekmarker i Natura 2000-områden, samt skapa bättre förutsättningar för Natura 2000-

arterna läderbagge, större ekbock, hålträdsklokrypare och ekoxe. Under 2020 genomförde länsstyrelsen 

röjning och restaureringar av drygt 100 hektar. Under våren sattes totalt 240 ekplantor i burar i fyra av 

projektområdena. Länsstyrelsen genomförde en tredje utsättning av större ekbock på Tromtö. Samtliga 

områden betades under året. Projektet har uppmärksammats i media, bland annat i samband med 

restaureringsinsatser. 

Åtgärderna ledde till att bevarandestatusen för flera hundra skyddsvärda ekar förbättrades. Även 

förutsättningarna för projektets målarter att långsiktigt överleva i landskapet ökade.  

Förvaltning och skötsel av naturreservat och Natura 2000-områden bidrar 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. 

Genom förbättrade vandringsleder, informationsskyltar och underhåll av anordningar ökar möjligheter för 

turister och länets invånare att besöka länets naturreservat och bidrar till att uppfylla frilufsmålen. Att hålla 

liv i en historisk markanvändning bidrar också till en positiv besöksupplevelse.  

Omfattningen av förvaltning och skötsel styrs av medelstilldelning från Naturvårdsverket. Begränsade 

resurser gör att länsstyrelsen inte har möjlighet att hålla alla anläggningar för friluftsliv 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. 

 

Information  

Naturum Blekinge hade under året 29 600 besökare. Under perioden april-november hade Naturum öppet 1 

106 timmar fördelat över 190 dagar. 96 skolgrupper med över 900 elever guidades i utställningarna och 

utomhus. 49 utannonserade guidningar och föreläsningar genomfördes med över 700 deltagare. En ny 

utställning om tumlaren kopplat till Östersjön invigdes. Under året nytrycktes den engelska versionen av 

Blekinge Utflyktsguide. 

 

Friluftsliv 

Under 2020 initierade länsstyrelsen en regional kartläggning och värdering av områden som är viktiga för 

friluftslivet i Blekinge. Underlaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för samhällsplaneringen där 

friluftsområden kan stärkas ytterligare, knytas samman med närliggande områden och främja en 

samhällsekonomiskt gynnsam utveckling som optimerar samhällsnyttan. Länsstyrelsen genomförde 

återkommande möten med respektive kommun för att fånga upp lokal kunskap och skräddarsy värderingen 

så mycket som möjligt. Insatsen genomfördes i samverkan med grön infrastruktur och metodiken Kartlägga 

naturområden för friluftsliv (Naturvårdsverket) och justerades för att passa regional nivå. Arbetet stärker 

särskilt friluftslivmålet Tillgång till natur för friluftsliv.  

Länsstyrelsen genomförde löpande under året en informationskampanj om allemansrätten. 

Informationsfilmer, som tidigare producerats inom ramen för projektet Naturligtvis Blekinge, visades på 

Blekingetrafikens skärmar, det vill säga samtliga bussar och främst skärgårdsbåtarna. Filmerna informerar 

om vad allemansrätten innebär när man genomför olika aktiviteter och syftar till att öka kunskapen om 
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friluftslivsmålet Allemansrätten. Insatsen fick dock inte den spridning som var avsedd med tanke på att 

resande med kollektivtrafik minskade drastiskt till följd av pandemin och kan därmed komma att förlängas 

ytterligare ett år. 

I november startade arbetet inför Friluftslivets år 2021 med digitala inspirationsdagar. Länsstyrelsen, i 

samarbete med Region Blekinge, arrangerade en inspirationskväll den 25/11 för lokala föreningar och 

företag. Syftet med inspirationskvällen var att öka kunskapen om det regionala arbetet med friluftsliv, 

inspirera kring de möjligheter som finns med friluftslivets år 2021 samt erbjuda en plattform för till 

samverkan. Påföljande dag, den 26 november, arrangerades en strategisk dag med fokus på friluftsliv som 

riktade sig till politiker och tjänstepersoner inom de offentliga organisationerna. Gästföreläsare bjöds in från 

Friluftsbyn vid Höga Kusten och stiftelsen Skånska Landskap. Totalt deltog cirka 100 personer och effekten 

är starkt kopplad till målen Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet, Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling samt Tillgänglig natur för alla. Den viktigaste effekten av arrangemanget är att 

nätverket ”Friluftsliv i Blekinge” startades upp för att utveckla dialogen med aktörer i länet som är 

engagerade i friluftsfrågor. 

 

Bild 12. Inspelning av strategisk dag med fokus på friluftsliv 2020-11-26.  

Hotade arter  

Inom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter arbetar länsstyrelsen med ett urval hotade arter. 

Prioriterade arter och naturtyper i Blekinge är mnemosynefjäril, skyddsvärda träd, sandmarker, groddjur och 

vedlevande skalbaggar. En viktig del av arbetet är samverkan med andra aktörer, såsom kommuner, 

Skogsstyrelsen, Trafikverket och privata markägare. Exempelvis sker samverkan inom Blekinge trädråd, 

som länsstyrelsen initierat. Detta råd brukar ha två möten per år. Syftet med trädrådet är att öka kunskapen 

om skyddsvärda träd och deras skötsel. I år ställdes mötena in på grund av pandemin, men dialog fördes via 

e-post.    

Samråd med kommuner och privatpersoner angående gamla träd samt om åtgärder för att gynna dem, skedde 

vid ett flertal tillfällen. Grova ekar friställdes i flera områden. Intern samverkan med Tillsyn och prövning 

sker genom att information om skyddsvärda träd lämnas till markägare som vill ta ner grova träd. 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

86 

 

 

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.  

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. Kommunerna genomförde eller påbörjade, med finansiering från länsstyrelsen, flera 

åtgärder för att friställa igenväxta ekar. Åtgärder för skyddsvärda träd genomfördes av privata markägare. 

Åtgärder för skyddsvärda träd prioriteras i områden med förekomster av hotade vedlevande skalbaggar, 

såsom läderbagge och svart guldbagge. Utöver friställning placerades träd ut i mulmholkar i prioriterade 

områden. Friställning av grova ekar och skötsel av dessa områden gör att bland annat läderbaggens 

livsmiljöer bevaras. Blekinge har ett nationellt och internationellt ansvar för läderbaggen, eftersom en av 

artens kärnförekomster finns i länet. Om läderbaggen finns kvar bevaras även en stor biologisk mångfald 

knuten till eklandskapet och de gamla grova ekarna. 

 

Bild 13. Gamla ihåliga ekar är oerhört viktiga både för det biologiska kulturarvet och för den biologiska 

mångfalden. I och på ekarna lever många hundra arter, bland annat den fridlysta läderbaggen som Blekinge 

har ett särskilt ansvar att bevara. 

För mnemosynefjäril såg länsstyrelsen till att röjning och bete utfördes vid kärnlokalerna. En inventering av 

värdväxten nunneört och nektarväxter genomfördes av länsstyrelsen. Stängsling genomfördes på uppdrag av 

länsstyrelsen i anslutning till förekomstlokaler och länsstyrelsen arbetade med rådgivning inför och under 

restaurering av igenväxta marker där avverkning och gallring genomförs och bete återinförs av markägare. 

Under 2020 fick länsstyrelsen utökad medelstilldelning att arbeta med vilda pollinatörer. Åtgärder i 

sandmarker, såsom avverkning, skrapning av sand och bete är viktiga för att hålla sanden öppen. Om 

miljöerna växer igen försvinner arterna som är beroende av de öppna sandmiljöerna. Vilda bin och andra 

pollinatörer är viktiga inte bara för den biologiska mångfalden utan även för att leverera ekosystemtjänsten 

pollinering. Åtgärderna som genomförs inom satsningen på vilda pollinatörer skapade stora arealer lämpliga 

livsmiljöer för arter beroende av blottad solbelyst sand. Ängsfröer som gynnar vilda bin, paketerades i 

fröpåsar och distribuerades på olika sätt. Länsstyrelsen anordnade en kurs om omvandling av gräsmattor till 

ängar riktad till kommunens och regionens förvaltare av områden samt en riktad till kyrkogårdsförvaltare. 
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Länsstyrelsen genomförde informationsinsatser på flera sätt till allmänheten och olika aktörer, bland annat 

lantbrukare och vägföreningar, gällande vilda bin och pollinering. Åtgärder för att gynna vilda bin och andra 

sandmarksarter utfördes i prioriterade områden.  

Länsstyrelsen fick även medel att arbeta med vilda pollinatörer inom ett utpekat hotspot-område omkring 

Kallinge i Ronneby kommun. Samverkan med olika aktörer, bland annat Trafikverket, Fortifikationsverket 

och privata markägare påbörjades. Trafikverket grävde sandblottor i sydvända vägslänter. Vid Blekinge 

flygflottilj röjde Fortifikationsverket bort sly från sandiga marker och schaktade sand för att skapa 

boplatsmöjligheter för vildbin och andra vilda pollinatörer. Ytterligare åtgärder kommer genomföras i två 

grustäkter under vintern. 

Länsstyrelsen konstaterade 2013 att det fanns snok på Utklippan. Snokfångst har genomförts på Utklippan 

vid tre tillfällen, sammanlagt har 21 snokar fångats 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. Flytt av snok från Utklippan är viktigt för skydda 

populationen av grönfläckig padda på ön, som är Sveriges individrikaste lokal.  En inventering av 

grönfläckig padda genomfördes 2020 på Utklippan av konsult, för att kunna se eventuell påverkan på 

populationen av snoken.  

I Sölve grustag genomfördes en första åtgärd med länsstyrelsens personal för att gynna strandpadda; 

uppdragning av tallplantor med rötterna kring tre dammar. Planering av en större åtgärd inom området samt 

vid Lörby skog pågår, och kommer enligt plan att genomföras under vintern 2020/2021. 

 

Rovdjur  

Under 2020 rapporterades 131 lodjursobservationer i Blekinge i Rovbase, som är ett verktyg för förvaltning 

av rovdjur. Av dessa kunde 91 bekräftas vara lodjur, efter kvalitetssäkring av länsstyrelsen. Inventeringen för 

2019/2020 avslutades sista februari. Resultatet är fastställt av Naturvårdsverket efter granskning av 

Viltskadecenter. Tre föryngringar av lodjur konstaterades under inventeringssäsong 2019/2020, en 

familjegrupp delas med Skånes och Kronobergs län. Resultatet för länet blir därför 2,3 föryngringar. 

Resultatet för SRFO landar på 37 familjegrupper (miniminivå 27). Under innevarande inventeringssäsong, 

med start 1 oktober 2020, bekräftades fyra familjegrupper av lodjur men två delades med grannlänen 

(avståndskriterierna är dock ännu ej utvärderade – detta sker i slutet av inventeringssäsongen).  

Under 2020 rapporterades sex vargobservationer i Rovbase, bestående av fem synobservationer från 

allmänheten samt en spårstämpel vilken bekräftades som ej varg. Vid kontroll av synobservationerna 

saknades förutsättningar till exempel spår eller spillning, för att bekräfta varg. Flera av synobservationerna 

var trovärdiga. Ett fall rapporterades dessutom under samma period i närheten av ett angrepp som skedde på 

andra sidan länsgränsen i Skåne.  

Inventeringens förutsättningar påverkas främst av goda snöförhållande som erbjuder spårsnö. I bristen på 

spårsnö sker inventeringen med hjälp av viltkameror. Länsstyrelsens användning av viltkameror är idag ej 

tillståndspliktigt eller begränsat till antal enligt gällande kamerabevakningslag (2018:1200). Idag används 38  

viltkameror för övervakning i syfte att främst inventera lodjur, men även för övervakning i samband med 

angrepp.  

Länsstyrelsens rovdjurshandläggare uttalade sig under året i radio och lokalpress om framförallt varg i 

samband med angrepp i angränsande län. Länsstyrelsens besiktningspersoner informerade om rovdjur i 
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samband med att jägare rapporterade dödat vilt. Tyvärr begränsade rådande pandemi förutsättningarna att nå 

ut via informationskvällar eller deltagande i mässor. 

 

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att uppdrag inom naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet fullföljdes 

mycket väl. Arbetet utgick från länets förutsättningar och uppsatta mål för verksamheten. Det är en mycket 

bred verksamhet och resultatet varierar inom olika områden men sammantaget bedöms resultatet vara gott. 

Arbetet genomfördes genom att utföra de uppgifter som ålades länsstyrelsen i kombination med att 

uppdragen i hög utsträckning även fullföljdes med egeninitierade aktiviteter. Dessa aktiviteter ledde till att 

många aktörer involverades och engagerades i naturvårdsarbetet. Kunskapen ökade och länsstyrelsen kom 

ytterligare ett stycke på vägen för att nå miljökvalitetsmålen. 

Nedan redovisas en bedömning på enskilda områden: 

Inom miljömålsarbetet är länsstyrelsens bedömning att verksamhetens arbete genomfördes på ett gott sätt. 

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2020 utfördes och rapporterades. De indikatorer som var 

aktuella för uppdatering under året uppdaterades och rapporterades. Regional miljöövervakning för att 

beskriva tillståndet i miljön pågick under hela året och en verksamhetsrapport togs fram. Trots ett gott 

regionalt miljöarbete under året är vägen fortfarande lång för att nå fram till det nationella generationsmålet 

och miljökvalitetsmålen. Nuvarande styrmedel och åtgärdsarbete är inte tillräckliga för att nå de 

miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå. Den regionala bedömningen är att utvecklingen i miljön är 

positiv för miljökvalitetsmålet Frisk luft, men för övriga mål som bedöms regionalt är trenden neutral eller 

negativ. 

När det gäller förorenade områden för bostadsbyggande informerade länsstyrelsen kommuner om bidraget 

men få kommuner ansökte. Ingen kommun i länet beviljades bidraget. Här finns därför ett utvecklingsbehov, 

då åtgärderna inte var tillräckliga. En kommun har för avsikt att inkomma med en ansökan i början av 2021. 

Förhoppningsvis kommer det att leda till att fler kommuner ser möjligheten att söka bidraget. Det är viktigt 

att kommunerna ser ett lyckat exempel för att öka förståelsen för att ansökan inte är särskilt komplicerad. 

Trenden kan med anledning av Sternö ses som positiv.  

Uppdraget inom området invasiva arter utfördes enligt de riktlinjer som gäller för uppdraget och uppdraget 

fullföljdes enligt uppsatta mål för verksamheten. Bedömningen är därför att uppdraget utfördes gott. En 

mycket positiv trend är att kunskapen om invasiva arter ökade markant i länet, samt att intresset för att 

bekämpa ökade hos allmänheten, kommuner och andra aktörer. Flera olika aktörer i länet sökte aktivt 

information från länsstyrelsen till exempel kommuner, kommunala bolag, Eon, markägare med flera. Arbetet 

med invasiva arter integrerades i länsstyrelsens övriga verksamheter och lyfts numera i länsstyrelsens beslut 

och samrådshandlingar. Länsstyrelsen Blekinge påbörjade bekämpningen av tre arter som är listade hos den 

Europeiska Unionen. Målet är att utrota gul skunkkalla och sidenört i Blekinge.  

Arbetet med grön infrastruktur utfördes i linje med verksamhetens mål och uppdrag. Resultatet bedöms 

därmed vara gott. Länsstyrelsen färdigställde delvis och är på god väg att ta fram ett komplett och färdigt 

kunskaps- och planeringsunderlag med värdekärnor, värdetrakter och värdetraktsbeskrivningar, vilket är en 

förutsättning för ett fortsatt mer konkret samverkansarbete med länets landskapsaktörer. Underlaget kommer 

att förse kommuner och andra landskapsaktörer med de verktyg som behövs för att de på ett konkret sätt ska 

kunna jobba med grön infrastruktur. Här finns ett utvecklingsbehov. 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

89 

 

 

Beträffande arbetet med framtagande av bevarandeplaner med anledning av omprövningen av vattenkraft i 

Blekinge uppdaterades inga planer. Främsta anledning till det är att vägledningen som länsstyrelsen 

inväntade uteblev. Länsstyrelsen prioriterade istället resurserna till förbättrat underlag och 

kunskapsinhämtning för svämlövskogar i vattendrag som berörs av omprövningen. Det arbetet genomfördes 

på ett utmärkt sätt och länsstyrelsen har i det avseendet ett förbättrat, tillgängligt och gediget underlag.  

Länsstyrelsen bedömning av arbetet med Nationell plan för vattenkraft är att det finns utvecklingsbehov. 

Resultatet bedöms därför vara otillfredsställande. Främsta anledningen till resultatet är utebliven vägledning 

kring samverkansprocessen samt resursbrist. Etableringen av den tvärsektoriella NAP-gruppen (Nationell 

plan) och kommande rekryteringar gör att trenden för framtiden ser positiv ut och måluppfyllelsen förväntas 

öka nästa år. 

Uppdraget inom områdesskydd och naturförvaltning fullföljdes väl och utgick från länets förutsättningar och 

uppsatta mål för verksamheten. Resultatet bedöms därför vara gott. Resultatet ligger i nivå med det som 

länsstyrelsen presterat de senaste åren. Utvecklingen är därför oförändrad. En ökning av resurserna för 

skötsel av våra skyddade områden gjorde att fler områden kunde restaureras och hävdas. Fler 

friluftsanordningar kunde färdigställas. Trenden är växande med ytterligare ökade resurser för 2021. 

Verksamheten på Naturum fullföljdes väl utifrån de mycket speciella förutsättningarna som rådde under 

pandemin samt uppsatta mål för verksamheten. På grund av pandemin begränsades antalet besökare inne på 

Naturum samt antalet deltagare i aktiviteter. Antalet besökare i utställningarna halverades jämfört med 

föregående år. Antalet aktiviteter och öppethållandetider motsvarade nästan föregående år. 

Måluppfyllelsen när det gäller friluftsliv bedöms som mycket god, men har utvecklingsbehov inom vissa 

områden. Pandemin under året innebar en anmärkningsvärd ökning av besökare i Blekinges skyddade 

områden, men även populära friluftsområden. Trenden för framtiden ser positiv ut och måluppfyllelsen 

förväntas öka nästa år genom den nationella satsningen på friluftslivets år. 

När det gäller arbetet med hotade arter bedöms måluppfyllelsen som utmärkt och är i nivå med vad 

länsstyrelsen presterat de senaste åren. Arbetet utgick från länets förutsättningar och uppsatta mål för 

verksamheten. Utvecklingen är därför oförändrad.  

Inom rovdjursförvaltningen är måluppfyllelsen god. Blekinge hade 2,3 lodjursföryngringar efter avslutad 

inventeringssäsong 2019/2020, vilket innebär att länet uppnådde sin miniminivå. Allmänheten fick ökad 

kunskap om rovdjur genom länsstyrelsens närvaro i media och besiktningspersonernas insatser. 
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Areella näringar (60–62) 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 10–11 

 

• 1A8-1A11 

• 1D9 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelsen arbetar för att stärka företagsamhet och sysselsättning långsiktigt och hållbart, samtidigt som 

miljömålen nås.  Länsstyrelsen Blekinge investerar i utvecklingen mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri 

ekonomi och bidrar till likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna. 

Detta sker genom Länsstyrelsen Blekinge handlägger ansökan och utbetalning inom företags- och 

projektstöd samt miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Blekinge 

hanterar dock inte jordbruksstöden. Dessa hanteras enligt regeringsbeslut av Länsstyrelsen Skåne för 

Blekinges räkning.  

Länsstyrelsen arbetar för att den nationella och regionala livsmedelsstrategin implementeras i länet. I detta 

arbete ingår att stärka framtagandet och utvecklingen av lokala livsmedelsföretag. Målet är en långsiktigt 

hållbar livsmedelsproduktion. 

Länsstyrelserna ska också bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med Europeiska Unionens 

gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna.   

Länsstyrelsen Blekinge arbetar även för att behålla de yrkesfiskare vi har i länet och för att de ska kunna leva 

av sin verksamhet 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

Länsstyrelsen anordnar genom egen regi och upphandlade externa aktörer kompetensutveckling, 

information, demonstration samt enskilda rådgivningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

(Blekinge Regional Handlingsplan 2020). Genom att handlägga företags- och projektstöd och 

miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet bidrar länsstyrelsen till en hållbar utveckling av 

verksamma på landsbygden. 

Länsstyrelsen hanterar viltskademedel som Havs- och vattenmyndigheten fördelar i anslag till berörda 

länsstyrelser som i sin tur fördelar ersättningar till enskilda yrkesfiskare.  
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Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 
Areella näringar (60–62) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 3,5                   3,4  1,8 

Årsarbetskrafter kvinnor 4,0 4,3 3,5 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 296 383 366 

Antal beslutade ärenden 263 385 387 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 4 16 16 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 8 894 9 232 7 647 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 3 659 3 531 2 702 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

2 412 2 634 2 897 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

0 0 0 

- varav OH 2 823 3 068 2 048 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 1 950 2 869 2 943 

    

 

Posten ”Lämnade bidrag där länsstyrelsen gör utbetalningen” minskade 2020 jämfört med tidigare år. 

Minskningen beror på att utbetalningar avseende ersättning för sälskador minskade år 2020 jämfört med år 

2019.  

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Tillstånd och prövning         

Utbetalt belopp gårdsstöd för respektive 
stödår (tkr) 7) Jordbruksverket -  - - 

Utbetalt belopp (eko + omst) för respektive 
stödår (tkr) 7) Jordbruksverket -  - - 

Utbetalat företagsstöd för ökad 
konkurrenskraft (tkr) 

BLIS1) 2 518 7 780 9 307 

Antal yrkesfiskare Licensregister2) 60 66 77 

Antal förordnade fisketillsynspersoner. Fisketillsynspersonregister3) 124 112 110 

Beviljad finansiering till externa 
bidragsmottagare för fiskevårdsåtgärder 
(tkr) 

Agresso4) 152 101 509 

Beviljad finansiering till egna insatser för 
fiskevårdsåtgärder (tkr) 

Agresso4) - - 4 

Antal vattenbruk/odlingar Fiskodlingsregister5) 11 11 11 

Tillsyn och kontroll         

Antal SAM-ansökningar för jordbrukarstöd 
(samordnad ansökan om jordbruksstöd) 7) Jorden6) -  - - 
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Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Antalet tillsynstimmar av 
fisketillsynspersoner 

Redovisning från 
fisketillsynspersoner 

600  550 564 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 

        

Antal rådgivningar inom Greppa Näringen Jordbruksverkets statistik 29  34 71 

1) Jordbruksverkets system  

2) Havs- och vattenmyndighetens register 

3) Länsstyrelsens register 

4) Ekonomisystem, Länsstyrelsen 

5) Jordbruksverkets register 

6) Jordbruksverkets system 

7) Handläggs ej av Länsstyrelsen Blekinge. 

 

När det gäller resultatindikatorn ”Utbetalat företagsstöd för ökad konkurrenskraft (tkr)” börjar 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 närma sig slutet av perioden och de flesta beslutade investeringar är 

genomförda. Det innebär att antalet utbetalningar av företagsstöden blir färre vilket framgår av 

utbetalningsbeloppen och då framförallt 2020 där minskningen syns tydligt. 

Antalet yrkesfiskare minskade under 2020. I Blekinge län fanns det vid slutet av året 60 yrkesfiskeföretagare 

från att ha varit 77 år 2018. Sviktande fiskbestånd, fiskestopp och rovdjursskador utgjorde de viktigaste 

orsakerna till att antalet yrkesfiskare minskade. Bristen på tydliga mål för svensk fiskeförvaltning samt 

avsaknad av helhetsgrepp när det gäller förvaltning av fiskbestånd, marina däggdjur och fåglar medverkade 

också till minskningen. 

Beträffande resultatindikatorn ”Beviljad finansiering till externa bidragsmottagare för fiskevårdsåtgärder” är 

detta medel utöver 1:11-anslaget för fiskevård som kom från Havs- och Vattenmyndigheten och som 

Länsstyrelsen Blekinge betalat ut som konsultarvode i samband med en ny fiskräkning. Länsstyrelsen 

Blekinge har enbart hanterat pengarna. 

Genomförda enskilda rådgivningar inom Greppa Näringen har minskat i antal under 2020 framför allt 

beroende på Coronapandemin. Under året har flera nya rådgivare utbildats vilket är nödvändigt för att målen 

ska nås. 

 

Prestationer och effekter 

Under 2020 handlade länsstyrelsen ansökan om stöd inom företags-, projektstöd och miljöinvesteringar med 

ett genomsnitt av 285 dagar/ärende.   

Under 2020 handlade länsstyrelsen ansökan om utbetalning inom företags-, projektstöd och 

miljöinvesteringar med ett genomsnitt av 129 dagar/ärende.   

Under året hanterade länsstyrelsen ansökningar om delutbetalning och slututbetalning löpande. 

Handläggningstiderna följde genomgående de målsättningar som finns.  

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.  
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Under året skulle Länsstyrelsen Blekinge anordna en handläggarträff i södra Sverige för att utbyta 

erfarenheter om handläggning.  På grund av pandemin blev denna inställd.  

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.  

Länsövergripande möten mellan cheferna ägde också rum för att samarbeta mellan länen och identifiera 

problem vid handläggningen.  

Länsstyrelsen besöker i stort sett alla stödsökande inför beslut om stöd. Syftet är att minimera fel hos 

sökandes ansökningar och minska risken för sanktioner samt få en snabbare handläggning genom att 

ansökningarna blir något mer kompletta.  

Länsstyrelsen Blekinge deltog 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 informationen 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 Blekinge in 31 ansökningar om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar 

inom landsbygdsprogrammet. Totalt har det sedan landsbygdsprogrammet start 2014 kommit in 460 

ansökningar.  

Länsstyrelsen beslutade under året 57 ansökningar om stöd för företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet och under 2020 beviljades totalt nästan 31 mnkr i stöd till 

företagen på landsbygden.  

Under 2020 beslutade länsstyrelsen 67 ansökningar om utbetalning. Drygt 34 miljoner kronor betalades ut i 

stöd till investeringar i Blekinge. Totalt under perioden betalade länsstyrelsen ut drygt 96 miljoner kronor 

inom landsbygdsprogrammet fördelat på 260 ärenden.   

Våra mål är att besluta 90% av ansökan om stöd inom 180 dagar och att minst 90 % av ansökan om 

utbetalning handläggs inom 120 dagar. Länsstyrelsen uppfyller i dagsläget inte dessa målen av olika 

anledningar. För beslut om stöd beror detta på att det varit slut på medel, men länsstyrelsen väntar på 

återflöden vilket skulle medföra att myndigheten kan bevilja stöd. För utbetalningar har länsstyrelsen under 

de senaste åren sett en tydlig förbättring, och är nu nära att nå målet. 

2020 fortsatte arbetet med att erbjuda kompetensutveckling till länets landsbygdsföretagare. Förutom att öka 

kunskapsnivån förväntas de genomförda aktiviteterna även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen 

för de investeringar, och övriga insatser, som beviljats stöd inom landsbygdsprogrammet.  

De projekt som bedrivs inom lantbruksprogrammet har som mål att verka för att målgruppen ”verksamma på 

landsbygden” via utbildning och informationsinsatser ska vidareutvecklas och ta tillvara på landsbygdens 

resurser. Länsstyrelsen Blekinge drev under året ett samarbetsprojekt tillsammans med Region Blekinge och 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Sydost för att implementera den nationella och regionala 

livsmedelsstrategin. En styrgrupp, som bestod av huvudmän från respektive organisation och övriga aktörer, 

diskuterade mål, aktiviteter och ansvarsområden. Vidare träffades en arbetsgrupp regelbundet. Fram till juni 

2020 hade länsstyrelsen en samordnande och projektledande roll. Från juni till december bedrevs arbetet 

enbart inom landsbygdsprogrammet i projektform och arbetets huvudsakliga uppdrag var att verka för en 

levande landsbygd där företag och verksamma på landsbygden ges möjlighet att starta företag samt utveckla 

sina befintliga.  
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I praktiken innebär detta att länsstyrelsen hade eller anordnade: 

- Styrgruppsmöten med huvudmän från varje samarbetspart men också representanter från CLUK 

(Centrum för livsmedelsutveckling Karlshamn), Linneuniversitetet, Högskolan i Kristianstad och 

Matakademin Blekinge.  

- Arbetsgruppsmöten med deltagare från varje samarbetspart (LRF sydost, Region Blekinge och 

länsstyrelsen). 

- Möte med kostchefer och upphandlare i varje kommun för att presentera strategin och diskutera hur 

de kan integrera strategin i sina verksamheter.  

- Erfarenhetsmöten med Sydost-länen.  

- Samverkansmöte med landsbygdsutvecklarna i länet. 

- Olika kunskapsdagar om ämnen som kopplas till strategin. Till exempel Starta livsmedelsverksamhet 

och hur man gör en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points det vill säga en faroanalys 

och kritiska styrpunkter i livsmedelsverksamhet).  

- Studiebesök hos företag på landsbygden.   

- Lyfte livsmedelsproducerande företag på landsbygden i landsbygdsnytt.   

- Producerade en film om hur man som småföretagare blir mer digital i sin verksamhet.  

 

Ett rikt odlingslandskap  

Projektet ”Ett rikt odlingslandskap” har som mål att målgruppen får bättre kunskap om odlingslandskapets 

natur- och kulturvärden och därmed bidrar till att målen i landsbygdsprogrammet nås. Inom projektet erbjuds 

ett brett utbud av aktiviteter som täcker in natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Under året 

genomfördes utbildningsinsatser inom bland annat, ympning av fruktträd, pollinering, praktiskt 

trägärdesgårdsbygge och skötsel av betesmarker. Rådgivningar genomfördes löpande.  

I det nationella projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar” gjordes arbete för att öka det 

interna samarbetet samt utökat samarbete med föreningar i länet. Även ett uppsökande arbete påbörjades där 

värdefulla igenväxta naturbetesmarker identifierades. Markägare ska framåt erbjudas rådgivning kring 

möjlig restaurering, skötsel och finansiering.  

Arbetet inom projekten genomfördes mestadels i egen regi men också till viss del via externa aktörer. På 

grund av Coronapandemin fick ett flertal aktiviteter ställas in eller skjutas på framtiden. Cirka 100 personer 

beräknas ha ökat sin kunskap syftande till att natur- och kulturvärden i odlingslandskapet bibehålls och 

förstärks. 

 

Greppa Näringen 

Projektet Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att 

gårdens miljö- och klimatpåverkan minskar och lönsamheten förbättras.  

Enskild rådgivning är kärnan i verksamheten och under året genomfördes cirka 35 gårdsbesök med 

rådgivning. Rådgivningen har de senaste åren minskat, men under 2020 lyckades länsstyrelsen, genom 

riktade informationsinsatser, vända trenden. Våtmarksrådgivningar stod för cirka en tredjedel av all 

rådgivning, resten av rådgivningarna är fördelade mellan de andra cirka 40 rådgivningsalternativen. Många 

gånger leder våtmarksrådgivningen till att våtmarker anläggs via miljöinvestering och bidrar till minskad 

övergödning. 
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Utöver rådgivning satsade länsstyrelsen under året stort på olika gruppaktiviteter som kurser, fältvandringar 

och fältdagar. Totalt genomfördes tre gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna bestod av följande kurser: 

Integrerat växtskydd (35 deltagare), Fältvandring (8 deltagare) och Ogräs (28 deltagare)  

Arbetet inom projekten genomfördes genom upphandlat avtal men även en träff anordnades digitalt i egen 

regi. På grund av Coronapandemin tvingades ett flertal aktiviteter flyttas fram till vår och sommar 2021. 

Cirka 100 personer fick ökad kunskap som syftar till att minska övergödning och klimatpåverkan på 

gårdsnivå. 

Länsstyrelsen anordnade under året informationsmöten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

och Växa Sverige AB för att informera om Greppa Näringen och länsstyrelsens arbete. (Växa och LRF-

Greppa Näringen möte). 

 

Ekologisk produktion 

Projektet ”Ekologisk produktion” ska leda till att fler lantbrukare utökar produktionen eller ställer om till 

ekologisk produktion. Under 2020 upphandlades och genomfördes en fältvandring av länsstyrelsen. På 

kursen, som genomfördes i fält hos en ekologisk lantbrukare, deltog 24 personer.  Kursen bidrog till att 

deltagarna inspirerades och fick ny kunskap om ekologisk produktion. 

Andelen ekocertifierad åkerareal ökar långsamt; 2019 var andelen i Blekinge ca 9%.  

 

Skapa nya jobb 

Projektet ”Skapa nya jobb”, är inriktat på affärsutveckling hos de blekingska landsbygdsföretagen. Företagen 

erbjöds en digital kurs för att få hjälp med de nya digitala verktyg som ska bidra till nya försäljningskanaler 

och ökad försäljning. Kursen lanserades på webben och var tillgänglig för alla. Projektet förväntades bidra 

till det övergripande målet ”att utveckla småföretag” och på så sätt få fler arbetstillfällen på landsbygden. 

På grund av Coronapandemin fick ett flertal aktiviteter ställas in eller flyttas fram till våren 2021. 

Landsbygdsnytt skickas ut till landsbygdsföretagen via posten och har cirka 1500 läsare. Bladet inspirerar till 

att delta i de kurser och rådgivningar som arrangeras inom ramen för landsbygdsprogrammet. Under 2020 

publicerades fyra nummer och länsstyrelsen noterade ökad anmälningsfrekvens, till de aktiviteter som 

marknadsfördes, i samband med utskicket. Vidare använder länsstyrelsen sin Facebooksida och webbsida 

samt Jordbruksverkets system för att annonsera kurserna. 

 

Fiske 

Länsstyrelsen har inga verktyg eller mandat att påverka ersättningarnas resultat utöver den egna 

handläggningstiden, samt genom att beskriva regionala förutsättningar och effekter i rapportering av olika 

slag. Länsstyrelsen uppmanade i förra årets rapportering 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 i mitten av juni månad. Det medförde att länsstyrelsens utbetalningar till de 

skadedrabbade fiskeföretagen inte gick att verkställa förrän under juli månad, vilket medförde att 
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yrkesfiskarna, ofta med en hårt ansträngd likviditet, fick vänta onödigt länge på ersättning för de skador som 

uppkommit föregående år. 

Länsstyrelsen menar att statsstödsreglerna begränsar möjligheterna att lämna stöd till fiskare för de typer av 

omständigheter som fiskaren själv inte kan påverka, som till exempel viltskador och fiskestopp. En djupare 

analys bör göras av hur förändringar av viltskadeanslag och statsstödsregler skulle kunna öka möjligheterna 

att behålla och utveckla det lokala kustfisket. 

Länsstyrelsen fick i början av året in 44 ansökningar om ersättning för skadat fiske under år 2019. I 

ansökningarna uppskattades värdet av skadedrabbat fiske och redskap till sammanlagt 4,1 miljoner kronor. 

(sälskadeersättning) Vid handläggningen beaktade länsstyrelsen reglerna om statligt stöd av mindre 

betydelse som bland annat innebär att det totala stödet som lämnas till ett och samma företag inte under 

någon period av tre beskattningsår får överstiga 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskeri- och 

vattenbrukssektorn. Reglerna medförde att länsstyrelsen endast äskade 1,9 miljoner kronor i anslag, alltså ett 

väsentligt lägre anslag än beräknat värde på skadorna. Tilldelningen till länsstyrelsen blev 1,8 mnkr som 

betalades ut till 44 yrkesfiskare. 

Länsstyrelsen har ett mål att betala ut ersättning inom 60 dagar från det att medel tilldelats. Detta mål 

uppfylldes helt för de 44 ansökningar länsstyrelsen hanterade.  

 

Ny gemensam jordbrukspolitik 

Sedan 2018 finns ett länsrådsuppdrag om en länsstyrelsegemensam och sektorsövergripande arbetsgrupp för 

att samordna regleringsbrevsuppdraget om att bistå i Sveriges förberedelsearbete för den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken.  

Gruppen arbetar i samverkan med Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Arbetet har fortlöpt planenligt 

om än med korta planeringshorisonter. En stor del av arbetet har varit att tillsätta resurser till 

Jordbruksverkets uppdrag. Länsstyrelserna har resurssatt ett trettiotal arbetsgrupper/uppdrag. Från och med 

augusti 2020 intensifierades arbetet, då Jordbruksverket fick i uppdrag att föreslå åtgärdstexter till strategisk 

plan. 

En del i arbetet har varit att gemensamt med Jordbruksverket påbörja planeringen av resursbehoven som 

Jordbruksverket identifierat från länsstyrelserna. En sådan planering påbörjades inom projekt- och 

företagsstöd och inom verksamhetsstöd för IT. 

Arbetsgruppen har informerat om det löpande arbetet, tillhandahållit informationsmaterial, samt producerat 

åtta interna nyhetsbrev som alla länsstyrelsemedarbetare kan prenumerera på.  

  

Resultatbedömning 
Länsstyrelsens arbete med de länsstyrelseinstruktioner och uppdragen i regleringsbrevet har varit gott. 

Länsstyrelsen arbetade under året med att komma ifatt och uppnå målen för beslut om stöd och utbetalning 

inom EU-stöd. Målet är inte riktigt nått men länsstyrelsen Blekinge är väldigt nära. Länsstyrelsen hade under 

året en extra resurs för att snabba på handläggningen. Länsstyrelsens arbete med EU-stöd bedöms därför som 

gott. 
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På grund av Coronapandemin ställdes flera planerade aktiviteter för vår och höst in, men en del genomfördes 

digitalt där det var möjligt. Mängden aktiviteter länsstyrelsen erbjöd företagen i länet bedöms därmed som 

otillfredsställande. Genomförda aktiviteter genomfördes på ett bra sätt. Länsstyrelsen kommer satsa på 

enbart digitala aktiviteter för våren 2021. Länsstyrelsen ser en trend och vilja i länet bland företag och 

verksamma på landsbygden att lära sig mer om gröna näringar, hållbart jordbruk och småskalig produktion 

av livsmedel.    

Resultatbedömningen för ersättningar för skada på fisk och fiskeredskap bedöms som otillfredsställande 

eftersom ersättningarna är låga i förhållande till värdet av skadorna i fisket samt att utbetalningarna inte kan 

genomföras förrän efter halvårsskiftet året efter att skadorna inträffat. Den del länsstyrelsen kan påverka är 

framförallt den egna handläggningstiden där länsstyrelsen når målet om maximalt 60 dagars 

handläggningstid vilket får anses som bra.  

Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till kommande rapport som ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten 

senast den 15 februari 2021 med diarienummer 622-3049-2020. 
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Folkhälsa, jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

• 3§ p 12–14 • 1A13-1A14 

• 3B17 

 

 

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

Verksamhetens mål och uppdrag 
Länsstyrelserna har breda uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet och integration. Länsstyrelserna ska även 

bedriva ett förebyggande arbete inom ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) och spel. Det 

brottsförebyggande arbetet samt råd - och stöd och alkohol- och tobakstillsyn redovisas särskilt och redogörs 

därför inte inom folkhälsofrågorna i denna årsredovisning. 

Därtill finns också i 5§ förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion uppdrag avseende mänskliga 

rättigheter. Uppdragen avser såväl interna processer som extern samverkan och samordning (förutom i 

integrationsuppdraget, som enbart är externt). Därtill fick Länsstyrelsen Blekinge under året, genom 

ändringar i lagen (1994:361) om mottagande av asylsökande, en förändrad roll i förfarandet kring 

kommunernas möjligheter att anmäla områden till Migrationsverket där asylsökande ska undantas rätten till 

bistånd enligt samma lag om de bosätter sig där i eget boende. 

Länsstyrelserna redovisar integrationsuppdragen i särskild ordning till Arbetsmarknadsdepartementet den 1 

mars 2021. Uppdragen avseende anvisningsmodeller redovisas integrerat i redovisning av uppdrag i 

regleringsbrevet kring beredskap och mottagningskapacitet avseende ensamkommande barn (Regleringsbrev 

2020 3B19) samt beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända (RB 3B18) den 1 mars 2021. 

Länsstyrelsen Blekinge deltog inte i framtagandet av anvisningsmodeller för nyanlända och 

ensamkommande barn. I det arbetet representerades länsstyrelserna av nationella samordnare för 

ensamkommande barn samt för bosättning. Länsstyrelserna har interna nätverk där det finns möjlighet att 

diskutera och komma med förslag till förändring av modellerna med de nationella samordnarna. 

Redovisningen av detta arbete kommer, för att undvika dubbelrapportering, vara mycket kortfattad i denna 

årsredovisning. 

 

Länsstyrelsens förändrade roll i förfarandet kring kommunernas anmälan av områden till Migrationsverket 

redovisas delvis inom uppdraget om beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända (RB 3B18) men 

också i denna årsredovisning. 

 

Länsstyrelserna ska även redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-

diskriminering belyses, analyseras och beaktas i det egna arbetet samt bedöma resultatet av detta. 

Länsstyrelserna ska redovisa samarbetet med andra berörda myndigheter och de åtgärder som vidtogs för att 

stödja kommunernas arbete med ovanstående frågor. De åtgärder som vidtogs för att samordna och utveckla 

länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse till 

Arbetsmarknadsdepartementet. I denna årsredovisning görs därför inte en fullständig redovisning av 

uppdraget. Länsstyrelserna ska också redovisa hur åtgärderna bidrog till genomförandet av Agenda 2030. 
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Länsstyrelsen ska i enlighet med 5 § 1 och 2 förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion integrera 

ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och arbeta med könsuppdelad statistik utifrån juridiskt kön. 

Uppdragen enligt 5§ 1 och 2 redovisas i särskilt avsnitt i denna årsredovisning. Länsstyrelserna ska också, 

enligt uppdrag 1A13 i regleringsbrevet för 2020 med utgångspunkt i länsstrategin för 

jämställdhetsintegrering, redovisa hur de arbetar med genomförandet av dessa. Blekinge län har en 

länsstrategi för jämställdhetsintegrering som löper från 2018 till 2026. Inom ramen för den strategin finns ett 

nätverk i länet, Jämställt Blekinge NU, som är välfungerande och som fortsatt sitt arbete trots att tjänsten 

som sakkunnig i jämställdhetsfrågor varit vakant hos länsstyrelsen Blekinge under större delen av 2020. 

Länsstyrelsens arbete inom områden som mäns våld mot kvinnor och människohandel för sexuella ändamål 

knyter an till strategin och redovisas i särskild ordning till ansvarigt departement. 

 

Verksamhetens huvudsakliga processer 

I alla uppdragen är samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer centrala för genomförandet. 

Samverkan sker bland annat genom gemensamt anordnade kunskapshöjande insatser som bidrar till 

erfarenhetsutbyte, relationsskapande och nya perspektiv. Även samverkan mellan de olika uppdragen inom 

social hållbarhet är av stor betydelse för genomförandet av uppdragen inom jämställdhet, mänskliga 

rättigheter, folkhälsa och integration. 

Länsstyrelsen har inom ramen för uppdraget kring jämställdhetsintegrering ett regionalt nätverk, Jämställt 

Blekinge NU med medlemmar från såväl offentliga verksamheter, näringsliv, lärosäten samt idrottsrörelsen. 

Nätverket är aktivt och bidrog under året till att lyfta jämställdhetsfrågor i Blekinge län. 

Externa utbildningsinsatser genomfördes i syfte att främja konventionsefterlevnaden och bidra till ökad 

kunskap om mänskliga rättigheter i Blekinge generellt. Kommuner, regioner, föreningsliv och andra aktörer 

erbjöds deltagande i kompetenshöjande föreläsningar och seminarium. Länsstyrelsen planerar, genomför och 

följer upp externt anordnade insatser i samverkan med andra regionala (till exempel Nationell samverkan för 

psykisk hälsa) och nationella aktörer (Myndigheten för delaktighet). 

Jämställdhet och mänskliga rättigheter ingick även 2020 som egna pass i introduktionsutbildningen för 

nyanställda.  

Under året handlades olika typer av statsbidrag av länsstyrelsen. I bedömningen av de inkomna 

ansökningarna arbetade länsstyrelsen aktivt med att beakta jämställdhetsperspektivet, särskilt avseende 

statsbidragen till verksamheter för nyanlända och asylsökande. Även övriga områden inom social hållbarhet, 

såsom barns rättigheter, tillgänglighetsfrågor samt det brottsförebyggande arbetet, beaktades vid rangordning 

av insatser inför slutlig bedömning.  

Länsstyrelsen Blekinge valde i arbetet med beslut om anvisningsandelar för ensamkommande barn och 

kommuntal för anvisningar av nyanlända enligt bosättningslagen att använda de framtagna 

fördelningsmodellerna och de föreslagna talen. Det gjordes inte någon omfördelning av de föreslagna talen 

inom länet inför 2021. Arbetet gjordes i dialog med kommunerna inom ramen för länets Integrationsråd. 

Samverkan och dialogen i länet fungerar bra på integrationsområdet och länsstyrelsen avser fortsätta arbeta 

med Integrationsråd och tillhörande beredningsgrupp även framöver. 

Karlskrona kommun är en av de kommuner som har möjlighet att anmäla områden till Migrationsverket 

enligt lagen (1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Kommunen inkom med en 

tjänsteskrivelse till länsstyrelsen där det framgick att man ville anmäla ett område i kommunen där 

asylsökande i eget boende skulle undantas från rätten till bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag. 
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Länsstyrelsen Blekinge kunde i underlaget utläsa att trenden i det valda området var positiv på många 

områden under senare år samt att kommunen själva bosätter anvisade nyanlända i samma område. 

Länsstyrelsen valde därför att invända mot att området skulle anmälas till Migrationsverket. Invändningen 

föregicks av dialog med kommunens ansvariga tjänsteperson. 

 

Verksamhetens resultat 
 

Verksamheten i siffror 

Folkhälsa, Jämställdhet, integration m.m. (70, 80–85) 

2020 2019 2018 

Medarbetardata    

Årsarbetskrafter män 0,0 0,0 0,1 

Årsarbetskrafter kvinnor 5,4 6,0 6,3 

Verksamhetsdata    

Antal ärenden, inkomna och upprättade 66 81 110 

Antal beslutade ärenden 59 78 101 

Antal ej beslutade ärenden äldre än två år 0 0 2 

Ekonomidata (tkr)    

Verksamhetskostnad inkl. OH 7 174 8 328 9 128 

- varav verksamhetskostnad – förvaltningsanslag exkl. OH 1 354 241 1 889 

- varav verksamhetskostnad – Andra anslag (sakanslag) 
exkl. OH 

0 0 0 

- varav verksamhetskostnad – bidragsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

3 436 5 463 4 528 

- varav verksamhetskostnad – avgiftsfinansierad 
verksamhet exkl. OH 

0 33 27 

- varav OH 2 384 2 591 2 684 

Lämnade bidrag där Länsstyrelsen gör utbetalningen 1 050  1 556 954 

    

 

På ramanslaget var två tjänster delvis vakanta – detta gäller framför allt tjänsten som 

jämställdhetssamordnare som var vakant nästan hela 2020.  

När det gäller projektmedlen fanns det två vakanser för tjänsterna som brottsförebyggande samordnare och 

ANDT-samordnare. 

 

Resultatindikatorer Källa 2020 2019 2018 

Samverkan, samordning och 
kunskapsfrämjande 

        

Antal kommuner, myndigheter och andra 
aktörer som tagit del länsstyrelsens 
främjande insatser för 
jämställdhetsintegrering 

Egen dokumentation 0  - - 

Andel av länets kommuner som deltagit i 
minst två kunskapsspridande event om 
forskning och konventionsefterlevnad 

Egen dokumentation 100 %  0 % 0 % 
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Länsstyrelsen genomförde inte i egen regi några insatser för externa aktörer avseende 

jämställdhetsintegrering under 2020. Anledningen är främst att tjänsten som samordnare inom 

jämställdhetsintegrering var vakant under större delen av året. Avsikten var initialt att befintliga handläggare 

och samordnare inom social hållbarhet skulle täcka upp för vakansen men när pandemin sedan tagit stora 

resurser i anspråk var detta inte möjligt. Underlag saknas för 2018 och 2019. 

Samtliga av länets fem kommuner deltog i kunskapsspridande event om forskning och 

konventionsefterlevnad inom arbetet med mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning var centrala vid båda tillfällen.  

 

Prestationer och effekter 

Länsstyrelsen Blekinge verkade för att införliva det nationella folkhälsomålet genom insatser inom 

krishantering, alkohol och tobakstillsyn, det förebyggande ANDTs-arbetet samt det brottsförebyggande 

uppdraget. Särskilt fokus under året var sociala risker och barns rättigheter. Ett länsgemensamt arbete kring 

sociala risker kopplat till pandemin resulterade i att länet nu har en struktur för och en uppbyggd samverkan 

kring hantering av lägesbilder för sociala risker inom krishanteringssystemet och stabsstrukturen.  

Vad gäller barns rättigheter genomfördes ett större projekt, Tryggare Skola, där länsstyrelsen arbetade med 

skolor i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön. Detta arbete resulterade i ett ökat 

fokus på frågorna i Blekinge, ökad kompetens och ett stort antal förebyggande insatser på olika skolor i 

länet. Dessutom resulterade arbetet i Sveriges första praktiska metod för att hantera brotts- och 

otrygghetsfrågor i skolmiljön, som nu ska utvärderas och spridas nationellt. 

Länsstyrelsen deltar i den regionala folkhälsogruppen, som sammankallas av Region Blekinge och där alla 

länets kommuner deltar. Inom ramen för det arbetet förlängdes den regionala folkhälsostrategin för att gälla 

även 2021. Anledningen till att den förlängdes och inte omarbetades är att det pågår ett arbete med att ta 

fram en gemensam regional utvecklingsstrategin där avsikten är att även folkhälsostrategin ska ingå som en 

del. Den regionala utvecklingsstrategin kommer också innehålla en kompetensförsörjningsstrategi där 

integration är en viktig del. 

Det fanns före pandemin planer på att skapa en gemensam webbplats för erfarenhetsutbyte inom 

jämställdhetsnätverket, men det arbetet avstannade. Förhoppningsvis kan det komma igång igen under nästa 

år, förutsatt att det finns tekniska och juridiska förutsättningar för att använda den typen av gemensam 

plattform för informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. 

Ett liknande arbete påbörjades även inom integrationsarbetet. 

Tjänsten som jämställdhetssamordnare var, av olika anledningar, vakant under större delen av 2020. Arbetet 

med jämställdhetsintegrering var av den anledningen inte så intensivt under året. Samtliga anställda på 

Länsstyrelsen Blekinge hade i uppdrag att under våren gå den webbaserade utbildningen i 

jämställdhetsintegrering som tagits fram av länsstyrelsen i Kalmar län. Syftet var att öka alla anställdas 

medvetenhet om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.  

Länsstyrelsen var också delaktig som styrgruppsmedlem i ett av Tillväxtverket finansierat projekt som drevs 

av Region Blekinge; Kompetensintegration Blekinge. Länsstyrelsen bidrog där med såväl jämställdhets- som 

integrationskompetens och kommer fortsätta samarbeta med Region Blekinge kring att föra ut lärdomarna 

från projektet i länet under kommande år. 
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Jämställdhetsaspekterna hade en framträdande position i arbetet med att ta fram och värdera fakta till sociala 

lägesbilder under hanteringen av pandemin. Det resulterade i en större förståelse internt för hur viktig 

jämställdhetsaspekten är i olika frågor och kompetensen efterfrågas nu internt på ett annat sätt än tidigare. 

Arbetet inom mänskliga rättigheter är till stor del internt riktat mot länsstyrelsens verksamhet och bedrivs av 

en samordnare för mänskliga rättigheter. Samordnaren arbetar också med andra regleringsbrevsuppdrag 

inom social hållbarhet. Utbildning om mänskliga rättigheter påbörjades internt funktionsvis och kommer att 

fortsätta under 2021. Mänskliga rättigheter och jämställdhet ingår också som egna pass i 

introduktionsutbildningen för nyanställda på Länsstyrelsen Blekinge. Berörda avdelningar, funktioner och 

tjänstepersoner gavs också möjlighet att delta i externt anordnade utbildningsinsatser eller motsvarande, när 

de ingår i aktuell målgrupp.  

Samverkan inom Länsstyrelsen Blekinge och med olika aktörer i länet och nationellt är centralt i uppdraget. 

Den sker huvudsakligen via lokalt, regionalt eller nationellt anordnade former och bidrar till kunskaps- och 

erfarenhetsutbyten, relationsskapande och nya perspektiv. Externa utbildningsinsatser genomfördes i syfte 

att främja konventionsefterlevnaden och bidra till ökad kunskap om mänskliga rättigheter i Blekinge 

generellt. Kommuner, regioner, föreningsliv och andra aktörer erbjöds deltagande i kompetenshöjande 

föreläsningar och seminarium. Länets kommuner och region fick, huvudsakligen via folkhälsostrateger eller 

andra tjänstepersoner med funktioner inom folkhälsa, mänskliga rättigheter eller social hållbarhet, ta del av 

inbjudningar till konferenser, seminarium och utbildningsinsatser. Syftet med utbildningsinsatserna var att 

öka kunskapen om mänskliga rättigheter, lägesbilder på området, hur arbetet för att stärka rättigheterna kan 

se ut med mera.  

Med anledning av pandemin ställdes många insatser om till digitala arrangemang, kostnadsfria för 

deltagarna, som kunde erbjudas samlat från olika arrangörer runt om i landet till ett stort antal deltagare. Ett 

sådant spridningsexempel är Digital kunskapsdag om rasism som myndigheten Forum för levande historia, 

Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad stod som arrangör för. Länsstyrelsen genomförde också en digital 

föreställning kopplad till Karlskrona Pride. Syftet med föreställningen Komma ut var att uppmärksamma 

HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queer) situation. Ca 100 uppkopplingar gjordes till 

föreställningen.  

Länsstyrelsen fortsatte under året sitt samarbete med flygflottiljen F17 inom jämställdhetsuppdraget och 

erbjöd med deras hjälp två kostnadsfria utbildningstillfällen i augusti för yrkesverksamma inom näringsliv 

och offentliga aktörer om likabehandling. Utbildningarna genomfördes på ett smittskyddssäkert sätt.  

Under våren fick också samtliga anställda på länsstyrelsen i uppgift att gå den webbaserade utbildningen i 

jämställdhetsintegrering som togs fram av länsstyrelsen i Kalmar. 

Internt utvecklades samverkan mellan uppdragen inom social hållbarhet under året och även samverkan 

mellan funktionen för social hållbarhet och funktionen för samhällsplanering fördjupades. Samordnare från 

olika uppdrag inom social hållbarhet bistod med sin kompetens när länsstyrelsen yttrade sig kring översikts- 

och detaljplaner. De deltog även vid kvalitetssäkring av bostadsmarknadsenkäterna samt vid 

sammanställningen av årets bostadsmarknadsanalys. Folkhälsa, tillgänglighet (funktionshinderspolitik), 

mänskliga rättigheter och barns rättigheter samt integration är områden som är av särskild betydelse i den 

samverkan. 
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Resultatbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att resultaten inom folkhälsa, mänskliga rättigheter, jämställdhet och integration 

sammantaget är gott.  

Internt stärktes samverkan mellan uppdragen under året, vilket fick positiva effekter inom samtliga uppdrag. 

Länsstyrelsen bedömer att det fördjupade samarbetet mellan de olika områdena inom social hållbarhet ger 

goda möjligheter att förbättra resultaten under kommande år. Likaså kommer det fördjupade samarbetet med 

andra verksamhetsområden inom länsstyrelsen som påbörjades under året troligen ge goda effekter framöver. 

Kompetenser inom jämställdhet och mänskliga rättigheter efterfrågas internt på ett annat sätt än tidigare, 

vilket är glädjande och kan ses som en positiv effekt av det interna arbete som gjordes under året. 

Utifrån den samverkan som sker nationellt men också med aktörer från olika sektorer på regional nivå 

bedöms att arbetet inom samtliga områden fungerade bra och att det var god koppling till innehållet i målen. 

Dialogen var god och planering och diskussion kring gemensamma fokusområden och framtida insatser 

skedde länsstyrelserna emellan men också med andra aktörer, till exempel Forum för levande historia, 

Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, regionala 

studieförbund, kommuner och region.  

Det finns utvecklingsbehov i arbetet med att stödja kommunerna inom jämställdhetsintegrering och 

konventionsefterlevnad. Motsvarande behov finns i samverkan med regionalt aktiva verksamheter utanför 

offentlig sektor. 

Mot slutet av 2020 märkte länsstyrelsen att det finns en efterfrågan av myndigheten som samverkanspartner i 

länet inom jämställdhetsintegrering och länsstyrelsen ser fram emot att kunna svara upp mot det behovet 

under 2021 när tjänsten som jämställdhetssamordnare tillsatts i januari 2021. Länsstyrelsen kommer inleda 

2021 med att inventera behoven i länet för att utifrån det prioritera arbetet under året. 

Länsstyrelsen når i viss omfattning ut med allmänt riktade insatser som konferenser, seminarier med mera 

men det finns behov av ett mer riktat stöd. Utifrån de professionella relationer som byggts upp med berörda 

tjänstepersoner har länsstyrelsen goda förutsättningar att jobba närmare kommunal verksamhet. Detta kan 

ske till exempel genom att utbilda särskilda förvaltningar eller verksamheter. På grund av tidsbrist hos 

samordnaren för mänskliga rättigheter på länsstyrelsen som arbetar med flertalet andra regeringsuppdrag var 

det inte möjligt att driva det arbetet framåt. Eftersom tjänsten som samordnare inom jämställdhet var vakant 

under större delen av året fanns det på samma sätt ett utvecklingsbehov i arbetet med att stödja länets aktörer 

kring jämställdhetsintegrering och av att utveckla det interna arbetet i dessa frågor. Fokus under 2021 

kommer att ligga på det interna men det kommer också att göras en behovsinventering i länet för att klargöra 

vilka åtgärder som ska prioriteras inom det externa jämställdhetsarbetet. 

Dialogerna med kommunerna kring kommuntal för nyanlända och anvisningsandelar för ensamkommande 

barn fungerade väl, precis som tidigare år. Dialog fördes i länets integrationsråd där samtliga 

kommundirektörer deltar. Samtliga kommuner informerades om beräkningsmodellerna och det framkom 

inga önskemål om omfördelning. Parterna var nöjda med den förda dialogen och har god förståelse för de 

processer som ligger bakom framtagandet av såväl länstal och kommuntal som anvisningsandelar. Även 

dialogen med ansvariga tjänstepersoner hos Karlskrona kommun inför yttrandet kring kommunens önskan 

att anmäla en områdesbegränsning till Migrationsverket var god och länsstyrelsen ser att det finns bra 

möjligheter till fortsatt god samverkan med kommunen i den här frågan. 

Samordnaren för mänskliga rättigheter hade under året även ett flertal andra samordningsuppdrag inom 

social hållbarhet och tjänsten som samordnare inom jämställdhet var vakant under stora delar av 2020. 
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Arbetet som gjordes hade goda effekter men det finns utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter i båda 

uppdragen. 
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Året i siffror 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

 • 3E4 • 3 kap. 2§ förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

• 2 kap. 4§ förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

 

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

Avsnittet är framtaget med utgångspunkt i regleringsbrevsuppdrag 3E4 om enhetlig struktur i 

länsstyrelsernas årsredovisningar.  

 

Tabell A – Verksamhetskostnader 2018–2020  

VÄS- 
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 2019 2018 

20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 
2 776 3 499 3 032 

201 Allmänna val 38 542 1 296 

25 Trafikföreskrifter 225 649 180 

28 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 4 898 5 842 4 892 

30 Regional tillväxt 686 2 215 3 707 

34 Infrastrukturplanering 103 114 147 

40 Hållbar samhällsplanering och boende  4 280 4 503 3 572 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 389 1 881 925 

42 Energi och klimat 2 318 2 114 1 888 

43 Kulturmiljö 7 426 7 340 9 802 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 8 652 6 364 6 134 

50 Övergripande och gemensam för naturvård och miljöskydd 10 579 10 579 9 551 

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

25 210 21 095 28 848 

52 Prövning och tillsyn för skydd av naturen 2 088 2 165 1 951 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 4 088 4 829 4 395 

54 Mineralfyndigheter 10 8 0 

55 Miljöfarlig verksamhet 1 302 1 430 2 011 

56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 91 66 66 

57 Förorenade områden, efterbehandling 1 403 1 085 1 453 

58 Restaurering 1 162 1 868 2 104 

60 Lantbruk och landsbygd 4 271 4 465 4 110 

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

0 0 0 

62 Fiske 1 800 1 699 1 488 
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VÄS- 
KOD 

Sakområden och myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 2019 2018 

70 Folkhälsa 1 727 2 586 2 404 

80 Jämställdhet  1 537 1 498 2 207 

81 Nationella minoriteter 18 153 0 

82 Mänskliga rättigheter 849 788 369 

85 Integration 659 711 1 464 

  SUMMA PRODUKTION 90 584 90 089 97 998 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 11 979 12 980 12 933 

11 Administration och intern service 26 771 26 499 24 199 

  
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

129 335 129 567 135 130 

99 Resurssamverkan 2) 646 128 206 

  
TOTALSUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER ENL 
RESULTATRÄKNINGEN 3) 

129 980 129 696 135 336 

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed jämställs med övriga 
uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21) fr o m 2018.  

2) Den del av kostnader för resurssamverkan som 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 ska överensstämma med verksamhetskostnader enligt resultaträkningar. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

När det gäller VÄS 41 Stöd till boende och energiåtgärder ökades personalstyrkan 2019 och 2020 på inom 

energiteknik. Länsstyrelsen hade under 2020 två tillsvidareanställda samt tre konsulter på detta område för 

att klara den belastning på ansökningar som fanns. När länsstyrelsen var i hamn med ansökningarna hjälpte 

personalen länsstyrelsen i Västra Götaland, så därför finns det en liten inkomst därifrån.  

Kostnaderna för VÄS 45 Krishantering och skydd mot olyckor ökade med 36 % jämfört med 2019. Detta 

beror på att personalen i stor utsträckning arbetade i stab (Höga flöden och Covid-19) under nästan hela 2020 

vilket bekostades av rammedel. Detta ska jämföras med ett normalår då personalen arbetar med ordinarie 

uppgifter då lönerna till stor del bekostas av så kallade 2:4 medel-projektpengar. 

Länsstyrelsen fick kraftigt utökade anslag under 2020 från Naturvårdsverkets 1:3 anslag gällande VÄS 51. 

Det handlade framförallt om skötsel av skyddade områden, pollinering och invasiva främmande arter. Det 

resulterade i ett par nya tjänster inom naturområdet, men även att fler upphandlingar av skötsel kunde 

genomföras i skyddade områden. 

Beträffande VÄS 70 Folkhälsa har kostnaderna minskat framför allt beroende på vakanser i organisationen. 

Tjänsten som jämställdhetssamordnare har till exempel varit vakant nästan hela 2020. 
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Tabell B - Verksamhetskostnader 2020 

VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 
20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 2 776 2,15 % 1 522 3,96 % 4 298 3,33 % 

201 Allmänna val 38 0,03 % 22 0,06 % 59 0,05 % 

25 Trafikföreskrifter  225 0,17 % 129 0,34 % 354 0,27 % 

28 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

4 898  3,79 % 2 341 6,10 % 7 239 5,61 % 

30 Regional tillväxt 686 0,53 % 349 0,91 % 1 035 0,80 % 

34 Infrastrukturplanering 103 0,08 % 59 0,15 % 162 0,13 % 

40 
Hållbar samhällsplanering och 
boende 

4 280 3,31 % 2 381 6,20 % 6 661 5,16 % 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2 389 1,85 % 1 006 2,62 % 3 395 2,63 % 

42 Energi och klimat 2 318 1,79 % 1 266 3,30 % 3 585 2,78 % 

43 Kulturmiljö 7 426 5,74 % 1 927 5,02 % 9 353 7,25 % 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 8 652 6,69 % 4 299 11,20 % 12 951 10,04 % 

50 
Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 

10 579 8,18 % 5 558 14,48 % 16 137 12,51 % 

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

25 210 19,49 % 7 022 18,29 % 32 231 24,99 % 

52 
Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 

2 088 1,61 % 1 175 3,06 % 3 262 2,53 % 

53 
Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 

4 088 3,16 % 2 185 5,69 % 6 274 4,86 % 

54 Mineralfyndigheter 10 0,01 % 6 0,02 % 16 0,01 % 

55 Miljöfarlig verksamhet 1 302 1,01 % 697 1,82 % 1 999 1,55 % 

56 Övrigt miljö-och hälsoskydd 91 0,07 % 52 0,14 % 143 0,11 % 

57 
Förorenade områden, 
efterbehandling 

1 403 1,08 % 678 1,77 % 2 081 1,61 % 

58 Restaurering 1 162 0,90 % 508 1,32 % 1 670 1,29 % 

60 Lantbruk och landsbygd 4 271 3,30 % 1 887 4,92 % 6 158 4,78 % 

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

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

62 Fiske 1 800 1,39 % 935 2,44 % 2 735 2,12 % 

70 Folkhälsa 1 727 1,34 % 742 1,93 % 2 469 1,91 % 

80 Jämställdhet 1 537 1,19 % 800 2,09 % 2 338 1,81 % 

81 Nationella minoriteter 18 0,01 % 9 0,02 % 27 0,02 % 

82 Mänskliga rättigheter 849 0,66 % 458 1,19 % 1 307 1,01 % 

85 Integration 659 0,51 % 375 0,98 % 1 033 0,80 % 

  SUMMA PRODUKTION 90 584 70,04 % 38 389 100,00 % 128 973 100,00 % 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 11 979 9,26 %     

11 Administration och intern service 26 771 20,70 %     

  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 

129 335 100,00 %   128 973 100,00 % 

99 Resurssamverkan2) 646  361  1 007  

  
Totalsumma verksamhetens 
kostnader enl resultaträkningen3) 

129 980    129 980  

  
Myndighetsövergripande, adm och 
intern service uppdelat på: 4) 
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VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

Kostnad  
exkl. OH 

(tkr) 

Kostnad  
exkl. OH 

(%) 

OH-
kostnad 

(tkr) 

OH-
kostnad 

(%) 

Kostnad 
inkl. OH 

(tkr) 

Kostnad 
inkl. OH 

(%) 

  Nivå 1 (113–115) 16 999 25,45 %     

  Nivå 2 (110–112, (116-119) 9 772 14,63 %     

  Nivå 3 (100–109) 11 979 17,93 %     

  
Personalkostnad produktion (kkl 4, 
verksamhetskod 2-8) 

66 803      

1) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed jämställs med övriga 
uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20–21). 

2) Den del av kostnader för resurssamverkan som inte avser den egna länsstyrelsen redovisas på denna rad. Länsstyrelsens egen andel 
redovisas under relevant verksamhetskod, oftast adm. och intern service (11). 

3) Totalsumma verksamhetskostnader skall överensstämma med verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen. 

4) Summan på nivå 1–3 ska överensstämma med summan av Myndighetsövergripande verksamhet och Administration och intern service. Den 
procentuella fördelningen skall visa resp. nivås andel av personalkostnaderna vht 2–8 (kkl 4). 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2020 
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Tabell C – Årsarbetskrafter (ÅA) 2018–2020 

VÄS- 
KOD 

Sakområden och 
myndighetsövergripande 
verksamhet 

2020 
ÅA totalt 

2020 
varav ÅA 

kvinnor 

2020 
varav ÅA 

män 

2019 
 ÅA totalt 

2018  

ÅA totalt 

20–21 
(exkl. 
201)1) 

Övrig förvaltning 
3,3 2,1 1,2 3,6 3,6 

2011) Allmänna val 0,0 0,0 0,0 0,8 1,3 

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

28 
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 6,2 5,2 1,0 5,8 6,8 

30 Regional tillväxt 0,8 0,4 0,3 2,0 3,8 

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

40 Hållbar samhällsplanering och boende 5,6 5,1 0,5 5,9 4,5 

41 Stöd till boende och energiåtgärder 2,6 2,6 0,0 2,5 1,1 

42 Energi och klimat 3,3 2,6 0,7 2,7 2,2 

43 Kulturmiljö 5,0 3,1 1,9 5,5 5,8 

45 Krishantering och skydd mot olyckor 10,2 4,5 5,7 6,3 6,2 

50 
Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd 12,2 6,7 5,5 11,6 10,2 

51 
Skydd av områden och arter, förvaltning 
och skötsel av skyddade områden 18,9 10,3 8,6 16,2 16,5 

52 
Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen 3,2 2,4 0,8 3,3 3,1 

53 Vattenverksamhet och vattenförvaltning 5,9 4,6 1,3 7,0 6,8 

54 Mineralfyndigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 2,0 1,9 0,1 2,3 2,7 

56 Övrigt miljö- och hälsoskydd 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 

57 Förorenade områden, efterbehandling 2,0 0,9 1,1 1,7 2,1 

58 Restaurering 1,4 0,1 1,3 2,0 1,6 

60 Lantbruk och landsbygd 5,0 4,0 1,0 5,4 3,8 

61 
Rennäring och fjällförvaltning. (enbart 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Fiske 2,5 0,0 2,5 2,4 1,5 

70 Folkhälsa 1,6 1,6 0,0 2,4 2,4 

80 Jämställdhet 1,8 1,8 0,0 1,4 1,7 

81 Nationella minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 1,1 1,1 0,0 1,0 0,4 

85 Integration  0,8 0,8 0,0 1,0 1,8 

  SUMMA PRODUKTION 95,9 62,2 33,7 93,9 90,7 

10 Myndighetsövergripande verksamhet 8,5 5,2 3,3 9,5 9,6 

11 Administration och intern service 13,7 6,8 7,0 14,2 13,3 

  
SUMMA ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL RESURSSAMVERKAN 118,1 74,2 43,9 117,7 113,6 

99 Resurssamverkan  0,8 0,0 0,8 0,1 0,3 

  
TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 118,9 74,2 44,7 117,8 113,9 

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) fr o m år 2018. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2018–2020 
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Coronapandemin tog mycket arbetskraft på länsstyrelsen under 2020. De som arbetade med pandemin 

redovisade mot VÄS 45 och därför har det blivit en kraftig ökning där. 

 

När det gäller VÄS 51 fick länsstyrelsen kraftigt utökade anslag under 2020 från Naturvårdsverkets 1:3 

anslag. Det handlade framförallt om skötsel av skyddade områden, pollinering och invasiva främmande arter 

och resulterade i ett par nya tjänster inom naturområdet. 
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Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 

    2020 2020 2019 2019 2018 2018 

VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighets- 

övergripande 
verksamhet 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

20–21 
(exkl. 
201)2) 

Övrig förvaltning 3,0  0,3 3,2 0,4 3,5 0,1 

2012) Allmänna val 0,0  0,0 0,6 0,2 1,1 0,2 

25 Trafikföreskrifter 0,3  0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 

28 
Livsmedelskontroll, 
djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

6,0  0,2 5,5 0,3 6,7 0,0 

30 Regional tillväxt 0,2  0,6 1,5 0,5 2,8 1,0 

34 Infrastrukturplanering 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

40 
Hållbar 
samhällsplanering och 
boende 

5,1  0,5 5,1 0,7  4,1 0,4 

41 
Stöd till boende och 
energiåtgärder 

0,1  2,5 0,1 2,4  0,0 1,1 

42 Energi och klimat 0,0  3,3 0,0 2,7 0,1 2,2 

43 Kulturmiljö 3,1  1,9 3,6 1,8  3,5 2,2 

45 
Krishantering och skydd 
mot olyckor 

6,3  4,0 1,8 4,5 2,4 3,8 

50 

Övergripande och 
gemensamt för 
naturvård och 
miljöskydd 

7,3  4,9 7,3 4,2 6,7 3,5 

51 

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

2,3  16,5 2,3 14,0 3,2 13,3 

52 
Prövning och tillsyn för 
skydd av naturen 

 3,2 0,1 3,3 0,1 3,0 0,1 

53 
Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning 

2,9  2,9 3,2  3,8 3,8 3,0 

54 Mineralfyndigheter 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Miljöfarlig verksamhet 1,9  0,0 2,3 0,0 2,6 0,1 

56 
Övrigt miljö- och 
hälsoskydd 

0,2  0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

57 
Förorenade områden, 
efterbehandling 

0,7  1,3 0,8 0,9 1,1 1,1 

58 Restaurering 0,4  1,1 0,3 1,8 0,4 1,2 

60 Lantbruk och landsbygd 2,8  2,2 2,7 2,7 2,4 1,4 
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    2020 2020 2019 2019 2018 2018 

VÄS-
KOD 

Sakområden och 
myndighets- 

övergripande 
verksamhet 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

ÅA 
finansierade 

av 
förvaltnings-

anslag 

ÅA övrig 
finansiering1) 

61 

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

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

62 Fiske 1,6  0,9 2,3 0,1 1,5 0,0 

70 Folkhälsa 0,4  1,2 0,2 2,3 0,3 2,2 

80 Jämställdhet 0,3  1,5 0,0  1,4 0,3 1,4 

81 Nationella minoriteter 0,0  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

82 Mänskliga rättigheter 0,2  0,9 0,1 0,9 0,2 0,3 

85 Integration  0,8  0,0 0,1 0,9 1,8 0,1 

  SUMMA PRODUKTION 49,2  46,7 47,2 46,7 52,0 38,7 

10 
Myndighetsövergripande 
verksamhet 

8,5  0,0 9,3 0,2 9,5 0,1 

11 
Administration och 
intern service 

13,7  0,0 14,2 0,0 13,3 0,0 

  

SUMMA 
ÅRSARBETSKRAFTER 
EXKL 
RESURSSAMVERKAN 

71,4  46,7 70,7 47,0 74,7 38,8 

99 Resurssamverkan 0,0  0,8 0,0 0,1 0,0 0,3 

  
TOTALT ANTAL 
ÅRSARBETSKRAFTER 

71,4  47,5 70,7 47,1 74,7 39,1 

1) Med övrig finansiering avses sådan finansieringskälla som inte är förvaltningsanslag såsom sakanslag, bidrag och avgiftsfinansiering. 

2) Eftersom allmänna val har inkorporerats i 3 § (3 § p. 1) i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och därmed jämställs med övriga 
uppgifter, urskiljs VÄS 201 Allmänna val från Övrig förvaltning (VÄS 20-21) fr o m år 2018. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

Kommentar till Tabell D – Årsarbetskrafter per finansieringsform 
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Tabell E – Representation 

Kostnader för representation 
2020 

totalt (tkr) 

2020 
per ÅA 

(kr) 

2019 
totalt (tkr) 

2019 
per ÅA 

(kr) 

2018 
totalt (tkr) 

2018 
per ÅA 

(kr) 

Intern representation   21 173 63 536 87 760 

Extern representation  83 701 172 1 461 161 1 414 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell E – Representation  
Med anledning av Coronapandemin kunde länsstyrelsen under år 2020 inte ha sammankomster och 

aktiviteter, varken internt eller externt, på samma sätt som tidigare år. 

 

Tabell F – Lokaler 

Lokalkostnader1) 2020 2019 2018 

Residens       

Lokalkostnader (tkr)2) 1 684 1 668 1 312 

Lokalyta (m2) 1 240 1 240 1 240 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 358 1 346 1 058 

Lokaler 3)    

Lokalkostnader (tkr) 6 006 6 058 4 805 

Lokalyta (m2) 3 668 3 668 3 548 

Lokalkostnad per m2 (kr) 1 638 1 652 1 354 

Lokalkostnader per årsarbetskraft (tkr) 51 51 42 

Lokalyta per årsarbetskraft (m2) 31 31 31 

Kontorslokaler 4)    

Kontorslokalyta (m2)  2 502 2 502 2 502 

Kontorslokalyta per årsarbetskraft (m2) 21 21 22 

SUMMA LOKALKOSTNADER 7 690 7 727 6 117 

1) Urvalen för lokalkostnaderna som redovisas i denna tabell är inte desamma som de urval som görs för de lokalkostnader som redovisas i 
resultaträkningen. Dessa tabeller har inte samma definition. 

2) Residensets lokalkostnader redovisas under VÄS 103 Servicestöd till ledningen. 

3) Med lokaler avses samtliga utrymmen förutom residenset såsom kontorslokaler, förråd, källare och garage. Med lokalkostnader avses hyra, 
lokalvård, larm och bevakningskostnader, avskrivningskostnader m.m. Dessa kostnader redovisas under VÄS 113 Lokaler.  

4) Med kontorslokaler avses ytor ovan mark såsom kontorsrum, biytor som korridorer, toaletter, trapphus, närarkiv, närförråd etc. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till Tabell F – Lokaler  
Inga förändringar har skett avseende lokaler under året. 

Lokalkostnaderna följer de tecknade kontrakt Länsstyrelsen Blekinge har med fastighetsägarna 

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Statens Fastighetsverk och Johannishus industrifastigheter. 
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Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 

(samtliga ärenden oavsett databas) 

 
Sakområde och del av 
sakområde 

 
Ingående 

balans 

 
Antal 

inkomna 
ärenden 

(exkl. 
upprättade 
ärenden) 

 
Antal 

upprättade 
ärenden  

 
Antal 

beslutade 
ärenden 

 
Utgående 

balans 
(F=B+C+D

-E) 

 
Antal ej 

beslutade 
ärenden, 
äldre än 

två år 

Myndighetsövergripande, 
administration och Intern service 
(10-11) 

30 235 192 382 75 1 

Övrig förvaltning (20–21), exkl. 201 22 252 44 288 30 1 

Allmänna val (201) 0 37 0 35 2 0 

Trafikföreskrifter (25) 13 150 5 164 4 0 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor (28) 

86 662 206 858 96 0 

Regional tillväxt (30) 5 15 1 18 3 0 

Infrastrukturplanering (34) 0 7 0 5 2 0 

Hållbar samhällsplanering och 
boende (40) 

27 649 3 641 38 1 

Stöd till boende och 
energiåtgärder (41)1 506 407 0 673 240 1 

Energi och klimat (42) 26 26 1 30 23 3 

Kulturmiljö (43) 51 339 35 368 57 1 

Krishantering och skydd mot 
olyckor (45) 

23 146 23 120 72 5 

Övergripande och gemensamt för 
naturvård och miljöskydd (50)  

45 192 17 185 69 6 

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

70 145 176 296 95 21 

Prövning och tillsyn för skydd av 
naturen (52) 

104 947 37 976 112 2 

Vattenverksamhet och 
vattenförvaltning (53) 

89 260 10 223 136 4 

Mineralfyndigheter (54) 0 0 0 0 0 0 

Miljöfarlig verksamhet (55) 29 170 17 173 43 1 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 5 99 0 98 6 0 

Förorenade områden, 
efterbehandling (57) 

18 41 3 35 27 6 

Restaurering (58) 8 9 3 14 6 0 

Lantbruk och landsbygd (60)2) 14 75 9 76 22 4 

Rennäring och fjällförvaltning (61) 0 0 0 0 0 0 

Fiske (62) 33 206 6 187 58 0 

Folkhälsa (70) 3 14 13 23 7 0 

Jämställdhet (80) 0 3 3 4 2 0 

Nationella minoriteter (81) 0 3 1 2 2 0 

Mänskliga rättigheter (82) 1 3 3 5 2 0 

Integration (85) 2 13 10 25 0 0 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR 
SAMTLIGA ÄRENDESLAG 

1 210 5 105 818 5 904 1 229 57 

varav Vattenmyndighetens 
ärenden 

0 0 0 0 0 0 

varav Miljöprövningsdelegationens 
ärenden 

0 0 0 0 0 0 
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1)Antalet beslut skiljer sig åt från antalet beslut i tabell G beroende på att registreringen och definitionen av beslutsdatum i integrationen med 
Boverkets ärendehanteringssystem fungerar på ett annat sätt än i ärendehanteringssystemet Platina. 

2) Under 2020 har huvuddelen av länsstyrelsernas arbete med jordbrukarstöden och landsbygdsstöden skett i Jordbruksverkets IT-system. 
Dessa system är till största delen färdigbyggda men rättvisande statistik över handlagda ärenden inom området jordbrukarstöd (601) är inte 
möjliga att hämta ut i sin helhet. För området jordbrukarstöd omfattar ärendestatistiken direktstöden och ansökan om utbetalning av 
kompensationsstöd, ekologisk produktion och miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, vallodling, minskat kväveläckage samt 
skyddszoner. Statistik för ansökan om åtaganden och övriga stödformer ingår ej. 

För landsbygdsstöden (602) redovisas för 2020 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 och Jordbruksverket.  

 

Kommentar till Tabell G – Redovisning av ärenden 2020 
Den totala mängden öppna ärenden har en svag ökning på 19 (från 1 210 till 1 229).  

Bland större förändringar märks särskilt följande: 

Myndighetsövergripande, administration och intern service (VÄS 10-11) har en försämrad ärendebalans. 

Detta beror på alla uppdrag som kom under pandemin då dessa hamnar under Allmänt och övergripande 

inom myndighetsövergripande verksamhet (VÄS 100).  

Den stora mängden av länsstyrelsens ärenden på VÄS 41 ligger på solcellsstödet. Det finns fler ansökningar 

i landet än vad det finns pengar till. Medel för att ta beslut i dessa ärenden får länsstyrelserna tilldelade av 

Energimyndigheten i omgångar under året. Vid varje tilldelning får länsstyrelsen även direktiv om hur långt i 

kön myndigheten får gå. Under 2020 tilldelade Energimyndigheten mer medel för att ta beslut i nya 

ansökningar än vad länsstyrelsen fått tidigare år. Det gjorde att myndigheten kunde ta första beslutet för 

cirka 600 solcellsärenden under 2020 vilket kan jämföras med cirka 250 under 2019. Det är detta som 

avspeglar sig i det stora antalet beslutade ärenden under 2020. De ärenden som fick sitt första beslut nu 

under 2020 har inkommit under 2019 och till och med mars 2020. Vidare beslutade regeringen om ett 

ansökningsstopp för solcellsstödet under sommaren 2020. Det gjorde att inflödet av nya/inkomna ärenden 

minskade betydligt under andra halvan av 2020. Det är i huvudsak dessa två saker i kombination – mer 

medel och ansökningsstoppet - som gör att den utgående balansen är lägre än ingående balansen.  

VÄS 45 har haft fler inkomna och upprättade än beslutade ärenden. Differensen är -49. Detta beror 

huvudsakligen på att Coronapandemin tog mycket resurser i anspråk och att andra arbetsuppgifter fick 

läggas åt sidan. 

Antalet initiativärenden inom 512 har varit stort. Det handlar om ovanligt många avtal och upphandlingar. 

Ibland är det svårt att få tillbaka underskrivna avtal från lantbrukare, vilket gör att det blir många öppna 

ärenden. Av antalet öppna ärenden är endast 14 inkomna och av dessa är flertalet hanterade men inte 

avslutade i Platina. Antalet ärenden äldre än 2 år är i princip oförändrat inom VÄS 51 sedan 2019 och utgörs 

huvudsakligen av naturreservatsärenden som alltid tar lång tid. 

Beträffande Vattenverksamhet och vattenförvaltning (VÄS 53) försämrades balansen med 47 ärenden. Detta 

beror på underbemanning. Försök gjordes att ta in externa konsulter men det var svårt med rätt kompetens. 

Länsstyrelsen gör nya försök att anställa personal.  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

116 

 

 

Även Fiske (VÄS 62) har en försämrad balans. Detta beror på att länsstyrelsen beslutat om många 

förordnanden som gick ut 201231 och efter påminnelse till berörda fisketillsynsmän i november månad kom 

många nya ansökningar som inte hann handläggas och beslutas innan årets slut.  

 

Tabell H – Överklagade beslut 

Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 
beslut1) 

Antal 
beslut2) 

Andel 
överklagade 
beslut3) (%) 

Myndighetsövergripande, administration och Intern service (10-11) 0  382 0,0 %  

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201                         5 289 1,7 %  

Allmänna val (201) 0  35   0,0 %  

Trafikföreskrifter (25) 15  164 9,1 % 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 16  858 1,9 % 

Regional tillväxt (30) 0  18 0,0 % 

Infrastrukturplanering (34) 0  5 0,0 % 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 47  641 7,3 % 

Stöd till boende och energiåtgärder (41) 6  570 1,1 % 

Energi och klimat (42)- 0  30 0,0 % 

Kulturmiljö (43) 1  369 0,3 % 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 0  120 0,0 % 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  21  185 11,4 % 

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

1  288 0,3 %  

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 11  976 1,1 % 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 4  224 1,8 % 

Mineralfyndigheter (54) -  - - 

Miljöfarlig verksamhet (55) 2  173 1,2 % 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 1  98 1,0 % 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0  35 0,0 % 

Restaurering (58) 0  14 0,0 % 

Lantbruk och landsbygd (60) 0  76 0,0 % 

Rennäring och fjällförvaltning (61) -  - - 

Fiske (62) 1  187 0,5 % 

Folkhälsa (70)   0 23 0,0 % 

Jämställdhet (80) 0  4 0,0 % 

Nationella minoriteter (81) 0  2 0,0 % 

Mänskliga rättigheter (82) 0  5 0,0 % 

Integration (85) 0  25 0,0 % 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 131  5 796 2,3 % 

varav Vattenmyndighetens ärenden    -   -  -  
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Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 
beslut1) 

Antal 
beslut2) 

Andel 
överklagade 
beslut3) (%) 

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden  -   - -  

1) Avser beslut som överklagats till högre instans år 2020, oavsett vilket år som beslutet är fattat. 

2) Avser beslut som fattats av länsstyrelsen under år 2020. 

3) Avser antalet överklagade beslut under år 2020 dividerat med antalet beslut under år 2020. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina  

 

Kommentar till Tabell H – Överklagade beslut 
Det finns en högre andel överklagade beslut på VÄS 25,40 och 50. Detta är att förvänta utifrån ärendeslagen. 

Totalt sett är en överklagandeandel på 2,3 % låg.  

 

 

Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 

Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 

beslut med 
dom i högre 

instans1) 

Varav antal 
ändrade 
beslut i 

högre 
instans2) 

Andel 
ändrade 

beslut3) (%) 

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

Övrig förvaltning (20-21), exkl. 201 2 0 0,0 % 

Allmänna val (201) 0  0 0,0 % 

Trafikföreskrifter (25) 9  1 11,1 % 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (28) 16  3 18,8 % 

Regional tillväxt (30) 0  0 0,0 % 

Infrastrukturplanering (34) 0  0 0,0 % 

Hållbar samhällsplanering och boende (40) 43  7 16,3 % 

Stöd till boende och energiåtgärder (41) 0  0 0,0 % 

Energi och klimat (42) 0  0 0,0 % 

Kulturmiljö (43) 0  0 0,0 % 

Krishantering och skydd mot olyckor (45) 0  0 0,0 % 

Övergripande och gemensamt för naturvård och miljöskydd (50)  23  4 17,4 % 

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

3  1 33,3 % 

Prövning och tillsyn för skydd av naturen (52) 13  2 15,4 % 

Vattenverksamhet och vattenförvaltning (53) 3  1 33,3 % 

Mineralfyndigheter (54) 0  0 0,0 % 

Miljöfarlig verksamhet (55) 2  0 0,0 % 

Övrigt miljö och hälsoskydd (56) 1  0 0,0 % 

Förorenade områden, efterbehandling (57) 0  0  0,0 % 

Restaurering (58) 0  0 0,0 % 
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Sakområde och del av sakområde Antal 
överklagade 

beslut med 
dom i högre 

instans1) 

Varav antal 
ändrade 
beslut i 

högre 
instans2) 

Andel 
ändrade 

beslut3) (%) 

Lantbruk och landsbygd (60) 0  0 0,0 % 

Rennäring och fjällförvaltning (61) 0  0 0,0 % 

Fiske (62) 0  0 0,0 % 

Folkhälsa (70) 0  0 0,0 % 

Jämställdhet (80) 0  0 0,0 % 

Nationella minoriteter (81) 0  0 0,0 % 

Mänskliga rättigheter (82) 0  0 0,0 % 

Integration (85) 0  0 0,0 % 

TOTALT ANTAL ÄRENDEN FÖR SAMTLIGA ÄRENDESLAG 115  19 16,5 % 

varav Vattenmyndighetens ärenden -  -  -  

varav Miljöprövningsdelegationens ärenden -  -  -  

1) Avser antalet beslut som överklagats i högre instans vars domar/beslut inkommit till länsstyrelsen under 2020. 

2) Avser beslut som ändrats under 2020 på grund av domar/beslut i högre instans. 

3) Antal ändrade beslut i högre instans under år 2020 dividerat med antal beslut som överklagats till högre instans med dom/beslut under år 
2020. 

Källa: Ärendehandläggningssystemet Platina 

 

Kommentar till Tabell I – Överklagade beslut som ändrats i högre instans 
Totalen ändrade ärenden var 16,5 %. Detta får anses som normalt.  

  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

119 

 

 

Tabell J – Handläggningstider 

VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2018–

2020 

Utfall  
(%) 

2020 

Utfall  
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Medel- 
antal 

dagar 
2020 

Medel- 
antal 

dagar 
2019 

Medel- 
antal 

dagar 
2018 

202 
Anmälan om svenskt 
medborgarskap1) 

45 - - - 
- - - 

204 Begravningsfrågor1) 45 - - - - - - 

212 
Auktorisation av 
bevakningsföretag1) 

180 - - - 
- - - 

282 
Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 
4§ djurskyddslagen2) 

90 100 70 94 
15 72  28 

282 
Ansökan om förprövning 
djurstall2) 

56 100 100 100 
5 8 13 

282 Anmälningsärenden djurskydd 90 93 88 90 30 43 43 

403 
Överklagade av lov, 
förhandsbesked 

150 97 73 46 
48 98 172 

403 
Överklagande av bygglov för 
bostäder, dock ej fritidsbostäder 

120 100 - 50 
34 - 80 

403 
Överklagande av kommuns 
beslut enligt plan- och bygglagen 

180 100 90 38 
47 79 218 

505 
Överklagade kommunala beslut 
Miljöbalken m.fl. författn 

180 98 58 54 
80 150 202 

525 
Samråd enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken 

42 82 82 67 
24 32 45 

526 
Granskning av kommunal 
strandskyddsdispens 3) 

21 96 100 94 
6 6 10 

551 
Prövning miljöfarlig verksamhet 
9 kap. Miljöbalken - Ansökan om 
tillstånd (konc)2, 4) 

180 - - - 
- - - 

555 
Anmälan ändring tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 

75 - 50 75 
- 46 58 

562 
Prövning av avfall och 
producentansvar 

40 96 82 88 
21 24 26 

566 
Tillsyn av avfall och 
producentansvar 

30 91 100 95 
14 12 12 

602 
Ansökan om stöd till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder5, 

6) 
     

   

  Företagsstöd 180 46 29 39 218 226 250 

  Projektstöd 180 27 - 42 439 - 262 

  Miljöinvesteringar 180 59 74 58 204 136 548 

622 
Ansökan om stöd från 
Fiskerifonden5, 6) 

     
   

  Företagsstöd 180 - - - - - - 

  Projektstöd 180 - - - - - - 

602 

Ansökan om utbetalning av stöd 
till 
landsbygdsutvecklingsåtgärder6, 

7) 

     

   

  Företagsstöd 120 64 33 88 111 150 95 

  Projektstöd 120 33 - 55 189 - 123 

  Miljöinvesteringar 120 63 43 55 109 199 125 

622 
Ansökan om utbetalning av stöd 
från Fiskerifonden6, 7) 

     
   

  Företagsstöd 120 - - - - - - 

  Projektstöd 120 - - - - - - 

623 
Ansökan tillstånd flyttning och 
utplantering av fisk 

30 72 64 29 
93 33 48 
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VÄS Ärendeslag med 
gemensamma mål 

Mål 
dagar 
2018–

2020 

Utfall  
(%) 

2020 

Utfall  
(%) 

2019 

Utfall 
(%) 

2018 

Medel- 
antal 

dagar 
2020 

Medel- 
antal 

dagar 
2019 

Medel- 
antal 

dagar 
2018 

623 
Ansökan om förordnande som 
fisketillsynsman 

40 79 72 40 
36 34 47 

1) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och 
Norrbottens län. 

2) Målet är satt från komplett ansökan. 

3) Enligt 19 kap 3 b § Miljöbalken. 

4) Ärendeslaget är koncentrerat till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, 
Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

5) Handläggningstid, ansökan om stöd: Mätning från att ansökan kom in till Länsstyrelsen fram till att Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd. 
Målsättning för handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av ansökningarna om stöd ska vara 
beslutade inom 6 månader. 

6) Målet enligt SUSS PoF (Styr- och Uppföljningssystem i Samverkan för LB/Fiskestöden) Hämtas från Jordbruksverkets uppföljningsverktyg 
BLIS. 

7) Handläggningstid, ansökan om utbetalning: Mätning från att ansökan om utbetalning kom in till Länsstyrelsen fram till beslut. Målsättning för 
handläggningstiderna gäller för alla ansökningar oberoende av vilket år de kom in. 90% av ansökningarna om utbetalning ska vara beslutade 
inom 4 månader.  

Källa: Ärendehanteringssystemet Platina och Jordbruksverket  

 

 

Kommentar till Tabell J – Handläggningstider 
 

Gällande VÄS 403, som handlar om olika överklaganden inom plan och bygg, flöt arbetet på bra och 

handläggningstiderna hölls. 

 

VÄS 602, ansökan om stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder, nådde inte måluppfyllelsen eftersom budget 

saknades och ärenden var öppna för att invänta ny budget. Dessa ärenden beslutades under 2020. Inom 

ansökan om utbetalning hyrde länsstyrelsen in en ny handläggare som under året lärdes upp och medförde att 

handläggningstiden förbättrades jämfört med 2019. 

Inom VÄS 623 Fiske har andelen ärenden som beslutas inom angivet målvärde successivt förbättrats mellan 

åren. 
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Övrig rapportering 
Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt:  

 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

  • 2 kap. 4§ förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

• 3 kap. 2§ förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag 

 

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

Avsnittet innehåller information som Länsstyrelsen bedömer är av väsentlig betydelse för regeringens 

uppföljning och prövning enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

samt uppgifter enligt 3 kap. 2§ i samma förordning. 

 

Information av väsentlig betydelse 

Coronapandemin 

Den pandemi som pågått under större delen av året har påverkat hela vårt samhälle i grunden och är 

naturligtvis en händelse som även väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet och våra möjligheter att 

uppfylla våra mål och uppdrag. 

Vid årets början var länsstyrelsens samtliga sektorer inriktade på att genomföra aktiviteter inom länet i syfte 

att fullgöra uppdragen. Den pågående pandemin har förorsakat att länsstyrelsens inriktning på dessa uppdrag 

förändrats under löpande verksamhetsår. Ökad beredskap och samverkan med regionen i arbetet mot att 

förhindra smittspridning har påverkat prioriteringarna för myndigheten. 

I mars fattade landshövdingarna beslut om uppdraget att etablera ett länsstyrelsegemensamt 

samordningskansli för hantering av Coronapandemin. Utgångspunkten var bland annat erfarenheterna från 

länsstyrelsernas gemensamma hantering av bränderna 2018.  

Samordningskansliet har involverat flertalet personer och kompetenser från olika länsstyrelser. På uppdrag 

av regeringen har regelbundna redovisningar av läget i länen tagits fram. Samordningskansliet har löpande 

levererat lägesbilder till länsledningarna, Regeringskansliet och centrala myndigheter. Lägesbilderna har 

legat till grund för beslutsfattande på flera nivåer och samordning av kommunikationsfrågorna över 

länsgränser. 

Förutom det länsstyrelsegemensamma arbetet har respektive länsstyrelse haft en sammanhållande och 

samordnande roll inom ramen för sitt geografiska områdesansvar. Samtliga länsstyrelser har arbetat i ett 

stabsläge i syfte att säkra samordning, informationsutbyte och gemensam inriktning på de åtgärder som 

behövde vidtas i länet. Länsstyrelsernas dagliga samordning har omfattat kommuner och statliga 

myndigheter samt dialoger med näringslivet. Dialogerna med berörda aktörer har bland annat syftat till att 

inhämta, analysera/sammanställa och förmedla kunskap till andra statliga myndigheter och regeringen om 

läget i kommunerna. Länsstyrelserna har även fått ett flertal nya uppdrag under pandemin: 
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• Regelbundet redovisa arbetet i länen kopplat till spridningen av Coronapandemin. Underlaget ska 

redogöra för länsstyrelsernas arbete och bedömningar kopplade till utvecklingen av Coronapandemin 

i samtliga län och länsstyrelser, dels för respektive län och länsstyrelse. 

• Bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning och 

sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av Coronapandemin. 

• Följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd enligt ny lag om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

• Bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för Coronapandemin. 

• Följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. 

• Samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar och åtgärder för att förebygga social 

problematik och utsatthet. 

• Sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av 

rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteter. 

• Handlägga stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i 

utsatta branscher. 

• Handlägga stöd som riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större 

omsättningstapp. 

När samverkan och samarbete varit viktigare än någonsin har länsstyrelserna tagit en aktiv roll i att 

samordna krishanteringen på regional nivå. Tillsammans med regioner och kommuner har vi hanterat 

konsekvenserna av Coronapandemin och byggt motståndskraft för framtida prövningar. Länsstyrelsernas 

samordningskansli har analyserat och bedömt utmaningar inom säkerhetsområdet och det som är skyddsvärt, 

samt bidragit till samsyn. Samordningen under Coronapandemin har bidragit till korta ledtider och snabb 

spridning av aktuell information. Samordningen har även bidragit till en gemensam kontaktyta gentemot 

andra myndigheter och Regeringskansliet. Länsstyrelserna har fått flera nya regeringsuppdrag under 

pandemin och vi bedömer att våra gemensamma insatser har stärkt länsstyrelsernas anseende och förtroende. 
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 

Sammanställningen är gjord enligt 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Belopp angivna i tkr. 

    2020 2019 2018 2017 2016 

Låneram i Riksgälden           

  Beviljad 4 000 4 900 2 800 3 000 4 500 

  Utnyttjad 1 712 1 806 1 792 379 775 

Räntekontokredit i Riksgälden           

  Beviljad 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 

  Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto           

  Ränteintäkter 1 5 4 3 7 

  Räntekostnader -1 -51 -129 -95 -83 

Avgiftsintäkter som disponeras           

  Budget 4 100 3 500 3 500 4 600 2 150 

  Utfall mot budget 815 940 299 328 515 

  Utfall enligt resultaträkning 4 380 4 456 3 830 2 984 9 659 

Avgiftsintäkter som inte disponeras           

  Budget 4 750 3 956 3 251 2 866 2 771 

  Utfall 5 230 4 715 4 906 3 992 3 163 

Anslagskredit           

  Utgiftsområde 01           

  Rikets styrelse           

  01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län           

  Beviljad 2 113 2 108 2 084 2 621 2 442 

  Utnyttjad 0 0 0 0 0 

  Utgiftsområde 19           

  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, Länsstyrelsen Blekinge 
län           

  Beviljad 63 200 1 201 1 201 1 201 

  Utnyttjad 0 0 0 0   

Anslagssparande           

  Utgiftsområde 01           

  Rikets styrelse           

  01 05 001 009 Länsstyrelsen Blekinge län           

  Summa anslagssparande 2 164 897 2 185 2 047 1 859 

  Utgiftsområde 19           

  Regional tillväxt           

  
19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, Länsstyrelsen Blekinge 
län           

  Summa anslagssparande 532 1 233 45 3 293 663 

Bemyndiganden           

  Tilldelat 1 500 3 000 23 000 23 000 23 000 

  Åtaganden 1 281 820 14 302 18 573 13 289 

Personal           

  Antal årsarbetskrafter 2 119 118 114 103 99 

  Medeltal anställda1 129 131 125 115 109 

  Driftkostnad per årsarbetskraft 1 088 1 094 1 184 1 093 1 064 

Kapitalförändring           

  Årets kapitalförändring -197 -211 46 43 14 

  Balanserad kapitalförändring -565 -354 -400 -442 -456 
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Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter 
  
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.   

Riksgäldskontoret har under åren 2015 till början av 2020 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.   

 

Utgår 

 

Avgiftsbelagd verksamhet 

Avgiftsbelagd verksamhet redovisas i enlighet med 3 kap. 2 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag. 

Belopp angivna i tkr. 
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År 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Offentligrättslig verksamhet                       

Djur och lantbruk (avgift för extra 
kontroller m.m.) 

-86 162 342 -180 160 157 340 221 -180 -64 -329 

Registreringsavgift för jaktområden 30 37 15 22 40 35 50 68 -10 -33 19 

Delgivning -34 41 64 -23 40 40 70 65 -30 -25 -82 

Övrig offentligrättslig verksamhet -11 64 91 -27 65 38 90 137 -25 -99 -137 

Uppdragsverksamhet                       

Resurssamordning 0 91 91 0 200 522 200 522 0 0 0 

Övrig uppdragsverksamhet -14 545 548 -3 300 24 300 0 0 24 6 

Summa totalt -115 940 1 151 -211 805 815 1 050 1 012 -245 -197 -524 

 - fördelat på                       

Summa offentligrättsligt -101 304 512 -208 305 270 550 491 -245 -221 -530 

Summa uppdragsverksamhet -14 636 640 -3 500 545 500 522 0 24 6 
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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 

BU 21-23 Länsstyrelsen Blekinge län. 

Källa: Länsstyrelsens ekonomisystem UNIT 4 Business World 

 

Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet 
 

Kostnaderna för verksamheten Djur och lantbruk är högre än intäkterna. Detta är orsakat av:  

1) Vid vissa kontroller behövs två kontrollanter av arbetsmiljöskäl, men regelverket tillåter bara debitering 

motsvarande en person  

2) Att kontroller efter anmälan ska ske utan förvarning innebär att vi har många bomkörningar.  

3) När vi hanterar ärenden där djur saknar ägare finns ingen part att debitera.  

4) Vissa djurägare har svårt att betala sin kontrollavgift vilket genererar kundförluster. 
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Finansiell redovisning 
 

Avsnittet innehåller redovisningar och återrapporteringar enligt: 

Länsstyrelseinstruktion Regleringsbrev 2020 Övriga uppdrag, förordningar m.m. 

•  •  • 7 kap. 2 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 
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 Resultaträkning 

   
Resultaträkning (tkr) 2020 2019 Not 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 66 573 65 906 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 4 380 4 456 2 

Intäkter av bidrag 58 822 59 115 3 

Finansiella intäkter 7 7 4 

Summa 129 783 129 484   

        

Verksamhetens kostnader       

Kostnader för personal -86 797 -85 265 5 

Kostnader för lokaler -8 050 -8 010 6 

Övriga driftskostnader -34 506 -35 629 7 

Finansiella kostnader -5 -62 8 

Avskrivningar och nedskrivningar -624 -730 9 

Summa -129 980 -129 696   

        

Verksamhetsutfall -197 -211   

        

        

Uppbördsverksamhet       

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 5 230 4 715 10 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -5 230 -4 715 11 

Saldo 0 0   

        

Transfereringar       

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 995 3 810 12 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 21 485 17 556 13 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -586 -13 14 

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 25 13 15 

Lämnade bidrag -24 920 -21 366 16 

Saldo 0 0   

        

Årets kapitalförändring -197 -211 17 
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 Balansräkning 
 

Tillgångar (tkr) 2020 2019 Not 

Immateriella anläggningstillgångar       

Summa 0 0 18 
   

 
Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 44 0   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 771 1 959   

Summa 1 815 1 959 19 

        

Utlåning       

Utlåning 86 86   

Summa 86 86 20 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 230 518 21 

Fordringar hos andra myndigheter 2 546 1 753 22 

Övriga kortfristiga fordringar 2 208 1 615 23 

Summa 4 984 3 886  
   

 
Periodavgränsningsposter       

Förutbetalda kostnader 1 984 2 019   

Upplupna bidragsintäkter 11 844 12 077   

Övriga upplupna intäkter 173 43   

Summa 14 001 14 140 24 
   

 
Avräkning med statsverket       

Avräkning med statsverket 6 922 9 061  

Summa 6 922 9 061 25 
   

 
Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 26 586 14 764 26 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 12 023 11 638 27 

Summa 38 609 26 402  
   

 
Summa tillgångar 66 418 55 533  
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Kapital och skulder (tkr) 2020 2019 Not 

Myndighetskapital       

Statskapital 384 384   

Balanserad kapitalförändring -565 -354   

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -197 -211   

Summa -378 -181 28 

        

Fonder       

Fonder 34 60   

Summa 34 60 15 

        

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 80 0 29 

Övriga avsättningar 1 529 1 356 30 

Summa 1 609 1 356   

 
  

 

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 1 712 1 806 31 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0 32 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 3 414 3 786 33 

Leverantörsskulder 1 677 3 061 34 

Övriga kortfristiga skulder 1 688 1 836 35 

Depositioner 12 023 11 638 36 

Summa 20 514 22 127   

        

Periodavgränsningsposter       

Upplupna kostnader 8 911 6 843   

Oförbrukade bidrag 35 727 25 329   

Summa 44 639 32 171 37 

        

Summa kapital och skulder 66 418 55 533   

 

  



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

130 

 

 

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 897 69 983 1 120 0 0 72 000 -69 836 2 164 38 

                    

                    

Utgiftsområde 19                   

Regional tillväxt, anslagspost 9                   

19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder, 
Länsstyrelsen Blekinge län 1 233 1 265 0 0 -1 233 1 265 -733 532 39 

                    

Summa 2 130 71 248 1 120 0 -1 233 73 265 -70 569 2 696   

Utgifter på 69 836 tkr på anslag 01 05 001 009 Länsstyrelserna m m är uppdelad på 66 313 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 3 
522 tkr i not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.  
 
Utgifter på 733 tkr tkr på anslag 19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder är uppdelad på 260 tkr i not 1 Intäkter av anslag och 
473 tkr i not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag. 178 tkr har använts till uppföljning och 
utvärdering. 
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Redovisning mot 
Inkomsttitel         

Belopp i tkr                 

Inkomsttitel         
Beräknat 
belopp Inkomster NOT 

            

2511 003 Expeditions- och ansökningsavgifter   600   709   

2537 103 Miljöskyddsavgift   4 000   4 045   

2552 301 Avgifter enligt avfallsförordningen (LST)   50   84   

2714 101 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen   100   381   

2714 540 Särskild avgift enligt utlänningslagen   0   10   

4136 002 Återbetalning av övriga 
näringslån, Kammarkollegiet         9   0   

            

Summa         4 759   5 230 10 

         

Redovisning av beställningsbemyndiganden      
Belopp i tkr         
Anslag / Anslagsbenämning Tilldelat 

bemyndigande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning   

per år 

NOT 

    2020 2020 2021 2022 2023 2024   

19 01 001 009                 

Regionala tillväxtåtgärder, 
anslagspost 9 Blekinge län 1 500 820 1 281 760 400 121 0 39 
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Tilläggsupplysningar och noter 

Allmänt  

Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. De flesta belopp i resultatredovisning och de 

finansiella delarna är framtagna med hjälp av ett länsstyrelsegemensamt rapportpaket i excel. Det innebär att 

talen innehåller decimaler, vilket ger avrundningsdifferenser.  

Länsstyrelsens redovisning följer god redovisningssed enligt 6 § förordning (2000:606) om myndigheters 

bokföring. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 5 januari 2021.   

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen. 

Med årsarbetskrafter avses antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Sammanlagd arbetad tid 

divideras med en länsstyrelsegenomsnittlig möjlig arbetstid = 1 710 timmar. Medeltal anställda beräknas 

som samtliga månadsanställda reducerat med anställningsperiod samt tjänstledighet om 100 %. Därutöver 

räknas timanställdas anställningsomfattning utifrån antalet genomförda arbetstimmar under anställnings-

perioden.  

Avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler 

I regleringsbrevet 2020 har regeringen beslutat om följande undantag från det ekonomiadministrativa 

regelverket: 

• ”Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för handläggningen 

av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på länsstyrelserna.” 

• ”Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen om 

årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för 

länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.”. 

”Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från att 

redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras.” 

Resultatredovisningens indelning är förändrad 

I ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap 2§, förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag, framgår att skälen till förändringar i indelning ska anges. 

Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelserna gemensamt genomfört ett arbete att förenkla och förtydliga 

årsredovisningen. Det har bland annat inneburit att indelningen i verksamhetsområden i 

resultatredovisningen delvis har förändrats genom att verksamhetsområden har slagits samman. Praktiskt 

innebär det att koder på tvåsiffernivå, i länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur, har slagits 

samman. Syftet med det är att skapa mer likvärdiga och balanserade redovisningar av verksamhetsområdena 

som både ger en översikt och visar på bredden i länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. År 2019 ingick 19 

verksamhetsområden i resultatredovisningen och 2020 ingår tio verksamhetsområden. 
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Resultatindikatorer 

Inför årsredovisning 2020 har länsstyrelsernas nätverk för respektive verksamhetsområden fått i uppdrag att 

ta fram länsstyrelsegemensamma resultatindikatorer i enlighet med regleringsbrevsuppdrag 3E4. Meningen 

är att indikatorerna ska vara en hjälp i att redovisa verksamhetens resultat, göra resultatbedömningar samt att 

bedöma utvecklingen, exempelvis trend och riktning. Resultatindikatorerna kan också vara ett komplement i 

att beskriva verksamhetens omfattning och innehåll. 

Tabell D 

I Länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 3.E.4 efterfrågas uppgifter om antalet årsarbetskrafter utifrån 

finansieringskälla. På grund utav detta redovisas ”Tabell D - Årsarbetskrafter per finansieringsform”. Denna 

statistik har tidigare årsredovisningar inte redovisats men i likhet med ”Tabell C – Årsarbetskrafter” 

redovisas den enligt verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på nivå två för år 2018, 2019 och 2020. 

Tabell H och I 

I årsredovisningen för 2019 utgick en tabell som innehållit statistik om överklagade ärenden och överklagade 

ärende som ändrats i högre instans. Detta då det framkommit vissa kvalitetsbrister i framtagna data. Till 

årsredovisning 2020 har den grunddata som statistiken baseras på delvis omarbetats. Numera fokuserar 

statistiken på antalet överklagade beslut istället för antalet överklagade ärenden, vilket av 

registreringstekniska skäl bedöms ge en mer rättvisande bild. Statistiken finns nu tillgänglig i följande två 

tabeller: 

• Tabell H – överklagande beslut 

• Tabell I – överklagade beslut som ändrats i högre instans 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Periodavgränsningsposter 
Inkomna fakturor t.o.m. brytdag har bokförts. Fakturor som erhålls efter brytdagen redovisas som 

periodavgränsningspost. Beloppsgränsen för periodavgränsningsposter har fastställts till 20 tkr.  

Löpande under året periodiseras förutbetalda kostnader såsom hyror m.m. för att kostnaden ska belasta rätt 

period. Skulder till personalen i form av kompledighet och semesterlöner redovisas månadsvis och regleras 

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.  
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Stationära och bärbara persondatorer kostnadsförs direkt på grund av den tekniska utvecklingen och 

prisnivån samt för bärbara datorer då de utsätts för extra stort slitage. 

På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning månadsvis.  

 Avskrivningsplan 

Immateriella anläggningstillgångar 5 år 

Materiella anläggningstillgångar  

Förbättringsutgift på annans fastighet Högst 7 år 

Maskiner, inventarier m.m.  

Maskiner 5 år 

IT-teknisk utrustning 3 år 

Leasingavtal 3 år 

Bilar och transportmedel 5 år 

Konst Ingen avskrivning 

Övriga inventarier 5 år 

Pågående nyanläggningar Avskrivning startas vid färdigställning och inplacering i anläggningsgrupp 

Jordfonden 
Jordfondens fastigheter värderas till inköpspris, med justering för gjorda åtgärder. 

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. 

 

Stora genomslag i den finansiella redovisningen 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Länsstyrelsen Blekinges arbete har till stor del präglats av Coronapandemin år 2020. Pandemin har påverkat 

såväl verksamheten som ekonomin. Myndigheten har jobbat i stab under största delen av året och staben har 

till stor del bemannats av personal som fått sätta ordinarie arbete åt sidan. Detta har lett till att medel inom 

bidragsfinansierad verksamhet inte har kunnat förbrukas i samma utsträckning som tidigare år. Arbetet med 

pandemin har finansierats via länsstyrelsens förvaltningsanslag samt via utökade anslag förmedlade via 

Länsstyrelsen i Örebro. De högre kostnaderna som pandemin fört med sig syns särskilt tydligt under 

verksamhetsområde 45. Myndigheten har emellertid fått täckning för de utökade kostnaderna via extra 

anslag samt via nedsättning av arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader under delar av året. 

Tack var dessa ersättningar lämnar myndigheten år 2020 med en ekonomi i balans.  

Transfereringar 
Under år 2020 har inga transfereringar gjorts som har haft stort genomslag på den finansiella redovisningen. 

Skillnaden mellan åren beskrivs i not 16. 
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Uppgifter om rådsledamöter enligt 7 kap. 2 § förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
 
 
Redovisning av skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till rådsledamöter och ledande befattningshavare samt uppgift om 
uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

   

Namn 
Ersättning 

kronor Andra uppdrag 

      

Landshövding     

Nordin, Sten 1 488 550   

      

Länsråd/Länsöverdirektör     

Morgonsköld, Helena 1 056 394   

      

Insynsråd     

Mattsson, Therese 6 000 

Ordförande i Kustbevakningens insynsråd  
Ledamot i Post och Telestyrelsens styrelse tom 2020-06-30 

Ledamot/suppleant i Valmyndighetens nämnd 
Ledamot i Statskontorets råd 

Henningsson, Samuel 4 500 

Ordförande Blekinge Business Incubator AB.  
Ledamot ITS-Sweden AB.   

Ledamot och sekreterare Swedich Edtech Industry AB  

Mattsson, Per-Ola 6 000 

Ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Kreativum i Blekinge AB. 
Ordförande i styrelsen för Netport Sience Park AB 

Ordförande i styrelsen för Logistikposition Karlshamn AB 

Viberg, Mats 6 000   

Strandhag, Monica 6 000 Styrelseledamot och VD i KBP i Karlskrona AB 

Listerö, Jens 6 000 

Styrelseledamot Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
Styrelseledamot och VD Länsförsäkringar Blekinge Utvecklings AB 

Styrelseledamot LF Affärsservice i Sydost AB 
Styrelseledamot LF Blekinge Fastighets AB 

Styrelseledamot BLF Fastighet AB 
Styrelseledamot Karlshamn Göteborg 7 Fastighets AB 
Styrelseledamot Karlshamn Göteborg 8 Fastighets AB 

Styrelseledamot Wasa Kredit AB 

Stjernlöf, Emma 6 000   

Rigoll, Ida-Maria 4 500 Styrelseledamot Rigoll Konsult AB  
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Noter till resultaträkning 

Not 1 Intäkter av anslag 2020 2019 

          

    01 05 001 009 Förvaltningsanslag 66 313  65 537  

    19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 260  369  

    Summa intäkter av anslag 66 573  65 906  

    

260 tkr är förbrukat på anslag Regionala tillväxtåtgärder. 178 tkr avser Uppföljning och utvärdering, resterande del avser till 
största del regional projektverksamhet. 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019 

          

    Offentligrättsliga avgifter 474  529  

    Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen 2 827  2 263  

    Intäkter av andra ersättningar 1 080  1 664  

    Summa 4 380  4 456  

          

    Varav intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av     

    Intäkter uthyrning 324  346  

    Intäkter utbildning/konferenser 24  578  

    Intäkter konsultuppdrag 2 443  1 301  

    Intäkter övriga 4 § avgifter 36  38  

    Summa 2 827  2 263  

    

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.  
 
Försäljning enligt 4 § Avgiftsförordningen har ökat från 2019 till 2020 p g a ökad medverkan av länsstyrelsens medarbetare i 
länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt. Intäkter av andra ersättningar har minskat mellan åren. Minskningen beror främst 
på lägre intäkter avseende omhändertagande av djur samt lägre intäkter för rättegångskostnader.  
 
År 2019 arrangerade länsstyrelsen Miljömålsdagarna vilket medför höga intäkter för utbildning och konferenser det året. År 2020 
anordnas ingen liknande konferens. 
 
Intäkter av konsultuppdrag har ökat år 2020 vilket även här beror på medverkan i länsstyrelsegemensamma projekt. 

Not 3 Intäkter av bidrag 2020 2019 

          

    Bidrag från statliga myndigheter 57 279  57 885  

    varav     

    Kammarkollegiet 0  84  

    Riksantikvarieämbetet 4 950  4 225  

    Länsstyrelsen i Dalarnas län 345  369  

    Länsstyrelsen i Jönköpings län 0  66  

    Länsstyrelsen i Kalmar län 0  56  

    Länsstyrelsen i Kronobergs län 404  350  

    Länsstyrelsen i Stockholms län 60  70  

    Länsstyrelsen i Södermanlands län 0  199  

    Länsstyrelsen i Uppsala län 158  37  
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    Länsstyrelsen i Örebro län 17 680  13 035  

    Länsstyrelsen i Östergötlands län 658  800  

    Länsstyrelsen i Gotlands län 0  17  

    Socialstyrelsen 72  401  

    Lunds universitet 2  21  

    Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2  305  

    Länsstyrelsen i Skåne län 303  682  

    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 0  100  

    Skogsstyrelsen 1 326  1 728  

    Arbetsförmedlingen 408  1 655  

    Naturvårdsverket 19 330  18 094  

    Skatteverket 25  140  

    Sveriges lantbruksuniversitet 49  67  

    Statens jordbruksverk 2 596  3 651  

    Affärsverket svenska kraftnät 0  41  

    Regeringskansliet 0  684  

    Statens energimyndighet 228  397  

    Försäkringskassan 101  19  

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 616  4 012  

    Tillväxtverket 821  72  

    Trafikverket 152  124  

    Havs- och vattenmyndigheten 4 469  6 381  

    Övriga motparter 523  0  

          

    Bidrag från övriga 1 543  1 230  

    varav bidrag från EU:s fonder     

    Life - program för miljö- och klimatpolitik 2 201  837  

    Summa 58 822  59 115  

    

Bidragsintäkterna från Riksantikvarieämbetet har ökat vilket beror på högre utbetalningsram år 2020 jämfört med år 2019. 
 
Även från Länsstyrelsen Örebro har bidragsintäkterna ökat. Orsaken är att fler dispositionsrätter har tillkommit jämfört med 
tidigare år. 
 
Bidragsintäkterna från Arbetsförmedlingen har minskat p g a att Länsstyrelsen Blekinge har haft färre medarbetare med 
anställningsstöd under år 2020 jämfört med år 2019. Vissa av dessa bidrag har bytt finansiär under år 2020 och återfinns nu 
under Övriga motparter. 
 
Från Naturvårdsverket har bidragsintäkterna ökat med anledning av att bidragsmedel avseende bl a skötsel av naturreservat 
har varit högre år 2020. 
 
Bidragsintäkterna från Statens jordbruksverk har minskat p g a lägre kostnader inom landsbygdsprogrammet år 2020. 
 
Bidragsintäkterna från Regeringskansliet är 0 kr år 2020 då medel från denna finansiär förbrukades år 2019. 
 
Från MSB har bidragsintäkterna minskat under år 2020 med anledning av stabsarbete under Corona pandemin. Staben har 
bemannats till stor del av medarbetare som är budgeterade mot MSB-medel men stabsarbetet finansieras med andra medel.  
 
Minskade bidragsintäkter från HaV beror på till stor del på att medel har gått över till dispositionsrätt hos Länsstyrelsen Örebro. 
 
Anledningen till att bidragsintäkter inom Life-projekt har ökat är att projekt är flerårigt och bidragsutbetalningar sker inte löpande. 
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Not 4 Finansiella intäkter 2020 2019 

          

    Räntekonto i Riksgälden 1  5  

    Övriga finansiella intäkter 6  3  

    Summa 7  7  

          

    

Riksgäldskontoret har under åren 2015 till början av år 2020 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på 
avistalånet och räntekostnader på räntekontot. 

Not 5 Kostnader för personal 2020 2019 

          

    
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal -58 422  -57 259  

    varav     

    Lönekostnader för insynsråd och ej anställd personal (uppdragstagare) -195  -245  

    Arbetsgivaravgifter, pensionspremier samt övriga kostnader för personal -28 374  -28 006  

    Summa -86 797  -85 265  

          

Not 6 Kostnader för lokaler 2020 2019 

          

    Kostnader för lokaler -8 050  -8 010  

          

Not 7 Övriga driftkostnader 2020 2019 

          

    Övriga driftkostnader -34 506  -35 629  

          

Not 8 Finansiella kostnader 2020 2019 

          

    Räntekostnader i Riksgälden -1  -51  

    Övriga finansiella kostnader -4  -11  

    Summa -5  -62  

    

Riksgäldskontoret har under åren 2015 till början av år 2020 haft negativ ränta. Detta har lett till att ränteintäkter har uppstått på 
avistalånet och räntekostnader på räntekontot. 

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 2020 2019 

          

    Avskrivningar och nedskrivningar -624  -730  
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Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2018 2019 2020 2020 
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   Avgifter med bestämt ekonomiskt mål         

   

Enligt 2020 års regleringsbrev undantas länsstyrelserna enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras. 
Som en följd av det ändras notens uppställning till att endast omfatta intäkter för 2018, 2019 och 2020.  

   2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 500  616  600  709  

   2537 Miljöskyddsavgift 4 063  4 031  4 000  4 045  

   2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 47  54  50  84  

   varav         

    - Avgifter enligt avfallsförordningen 47  54  50  84  

   

Övriga intäkter som inte disponeras och inte har 
bestämt ekonomiskt mål 296  15  100  391  

             

   2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0  0  0  0  

   2714 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen 295  15  100  381  

   2714 Särskild avgift enligt utlänningslagen 0  0  0  10  

             

   Summa avgifter redovisade mot inkomsttitel 4 906  4 715  4 750  5 230  

    

Strukturen i tabellen ovan speglar tabell 6.2 i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. Denna 
tabell är dock inte nedbruten på respektive länsstyrelse i Regleringsbrevet. Budget intäkter 2020 är därför hämtat 
från BU 21-23. Noten är uppdelad på avgifter med bestämt respektive inte bestämt ekonomiskt mål.  
 
Intäkter från expeditions- och ansökningsavgifter har ökat år 2020. Ökningen beror huvudsakligen på högre 
avgiftsintäkter inom vattenverksamhet och förvärv av jordbruksfastigheter. 
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Not 11 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 2020 2019 

         

   Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -5 230  -4 715  

         

   Ökningen år 2020 orsakas främst av högre intäkter av sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen. 

Not 12 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2020 2019 

         

   01 05 001 009 Förvaltningsanslag 3 522  3 410  

   19 01 001 009 Regionala tillväxtåtgärder 473  400  

   Summa 3 995  3 810  

Not 13 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2020 2019 

         

   Från myndighet     

   Riksantikvarieämbetet 4 010  4 998  

   Länsstyrelsen i Örebro län 192  535  

   Socialstyrelsen 1 611  1 201  

   Naturvårdsverket 2 836  1 832  

   Regeringskansliet 0  100  

   Havs- och vattenmyndigheten 12 837  8 890  

   Summa 21 485  17 556  

   

Bidragsutbetalningarna från Riksantikvarieämbetet har minskat under år 2020. Minskningen orsakas främst av att utbetalningar 
som avser restaurering av hamn i skärgårdsmiljö har slutförts och utbetalningarna under år 2020 har därmed varit lägre. 
 
Bidragsutbetalningarna inom våtmarks-LONA har ökat markant vilket är den främsta orsaken till att medel från Naturvårdsverket 
har ökat år 2020. 
 
Medel från Havs- och vattenmyndigheten har ökat, vilket främst beror på att utbetalning av LOVA-bidrag har varit högre år 2020. 
Vidare orsakas ökningen av högre utbetalda bidrag till bättre vattenhushållning. Bidragsutbetalningar avseende ersättning för 
sälskador har minskat år 2020. 

Not 14 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2020 2019 

         

   Externa medel (bidrag) -560  0  

   Älgvårdsfonden -25  -13  

   Summa -586  -13  

   

Externa medel (bidrag) år 2020 avser återbetalning av bidrag till flyktingmottagande från kommuner och övriga organisationer. 
 
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 2020 2019 

         

  

 

Ingående balans 60  72  

  

 

Årets förändring -25  -13  

  

 

Utgående balans 34  60  

  

 

      

  

 

Uppdelat på     

  

 
Älgvårdsfonden     

  

 
Ingående balans 60  72  
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   Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -25  -13  

   Utgående balans 34  60  

         

Not 16 Lämnade bidrag 2020 2019 

         

   Lämnade bidrag till den offentliga sektorn -14 733  -12 409  

   Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar -10 186  -8 957  

   Summa Lämnade bidrag -24 920  -21 366  

         

   inom verksamhetsområden     

   Allmänt och övergripande inom myndighetsövergripande verksamhet -3 480  -3 410  

   Individärenden -42  0  

   Jakt och viltvård -22  -133  

   Regional projektverksamhet -473  -400  

   Energi- och klimatstrategiskt arbete -90  -230  

   Fornminnen -120  0  

   Byggnadsvård -3 358  -3 076  

   Fornminnes- och kulturlandskapsvård -248  -1 922  

   Kulturhistoriskt värdefulla miljöer -284  0  

   Allmänt och övergripande inom naturvård och miljöskydd 0  -50  

   Miljömål -7 051  -3 247  

   Miljöövervakning 0  -30  

   Friluftsmål -46  0  

   Skydd av områden och arter (exkl. vattenskyddsområden och kulturreservat) -9  -273  

   Förvaltning och skötsel av skyddade områden -803  -100  

   Dricksvattenförsörjning -2 141  0  

   Havsmiljöförvaltning och havsplanering 0  -126  

   Tillsyn av förorenade områden och miljöriskområden -50  -50  

   Efterbehandling av förorenade områden 68  -100  

   Allmänt och övergripande inom restaurering 0  -700  

   Kalkning av försurade vatten -2 490  -2 555  

   Biologisk återställning i kalkade vatten -361  -64  

   Restaurering av vatten som inte kalkas -920  -476  

   Stöd till fisket -1 800  -2 769  

   Fiskevård och fritidsfiske -150  -100  

   Jämställdhetsfrågor 0  -255  

   Frågor inom mänskliga rättigheter -1 611  -1 201  

   Integrationsfrågor 560  -100  

     -24 920  -21 366  

   varav finansiering genom EU-fonder     
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Lämnade bidrag inom fornminnes- och kulturlandskapsvård har minskat år 2020 vilket beror på en stor utbetalning år 2019 som 
avser restaurering i äldre stenbrottsmiljö i Blekinges skärgård. År 2020 har bidragsutbetalningar varit betydligt lägre. 
 
Bidragsutbetalningar inom miljömål har ökat år 2020. Ökningen beror främst på ökade utbetalningar av LOVA-medel och 
våtmarks-LONA samtidigt som bidragsutbetalningar inom bättre vattenhushållning har minskat. 
 
Inom dricksvattenförsörjning finns inga bidragsutbetalningar år 2019 vilket beror på att utbetalningar inom detta område under 
år 2019 återfinns inom verksamhetsområde miljömål i tabellen ovan. 
 
Verksamhetsområdet stöd till fisket består av bidragsutbetalningar avseende ersättning för sälskador vilka har minskat under år 
2020. 

Not 17 Årets kapitalförändring 2020 2019 

         

   Verksamhetsutfall     

   Avgiftsfinansierad verksamhet och resurssamverkan -197  -211  

   Summa verksamhetsutfall -197  -211  

         

    Summa årets kapitalförändring -197  -211  
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Noter till balansräkning 

Not 18 Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 

         

   Balanserade utgifter för utveckling     

         

   Bokfört värde 0 0 

         

   Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar     

   Ingående anskaffningsvärde 0 542 

   Årets försäljning, utrangering 0 -542 

         

   Ingående avskrivningar 0 -530 

   Årets avskrivningar 0 -12 

   Årets försäljning, utrangering 0 542 

   Bokfört värde 0 0 

         

   Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Not 19 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 

         

   Förbättringsutgifter på annans fastighet     

   Ingående anskaffningsvärde 984 984 

   Årets anskaffning 50 0 

   Utgående anskaffningsvärde 1 034 984 

         

   Ingående avskrivningar -984 -984 

   Årets avskrivningar -6 0 

   Utgående avskrivningar -990 -984 

         

   Bokfört värde 44 0 

         

   Maskiner, inventarier, installationer mm.     

   Ingående anskaffningsvärde 9 133 9 097 

   Årets anskaffning 430 1 097 

   Årets försäljning, utrangering 0 -1 061 

   Utgående anskaffningsvärde 9 563 9 133 

         

   Ingående avskrivningar -7 174 -7 228 

   Årets avskrivningar -618 -719 

   Årets försäljning, utrangering 0 774 

   Utgående avskrivningar -7 792 -7 174 

         

   Bokfört värde 1 771 1 959 

         

   Pågående nyanläggningar     

         

   Bokfört värde 0 0 

    Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 1 815 1 959 
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Lånefordringar med villkorad 
återbetalningsskyldighet 

            

    

   Investeringsstöd 42 0 0 42 0 0 0 42 

   Fiskerilån 44 0 0 44 0 0 0 44 

   Räntestöd 62 0 0 62 -62 0 -62 0 

                     

   Summa utlåning 147 0 0 147 -62 0 -62 86 

   Amortering avräknas mot inkomsttitel                 

   Summa amortering                 

                     

    

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 överlämnat till Kammarkollegiet. 
Avseende Räntestöd är fordringen nedskriven och bokförd som befarad utlåningsförlust.  
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Not 21 Kundfordringar 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Kundfordringar - utom statliga 230 518 

         

Not 22 Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31 

         

   Diverse fordringar andra myndigheter 443 326 

   Mervärdesskatt 2 103 1 427 

   Summa 2 546 1 753 

Not 23 Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 

         

   Uppbördsfordringar 1 870 1 156 

   Övriga kortfristiga fordringar 338 459 

   Summa 2 208 1 615 

Not 24 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

   Förutbetalda kostnader     

   Förutbetalda hyror 1 779 1 763 

   Övriga förutbetalda kostnader 205 256 

   Summa förutbetalda kostnader 1 984 2 019 

         

   Upplupna bidragsintäkter     

   Upplupna bidragsintäkter från andra myndigheter 11 121 10 350 

   varav     

   Länsstyrelsen i Kronobergs län 306 350 

   Länsstyrelsen i Stockholms län 3 0 

   Länsstyrelsen i Örebro län 86 201 

   Länsstyrelsen i Skåne län 243 261 

   Naturvårdsverket 2 231 1 275 

   Statens jordbruksverk 8 125 7 763 

   Tillväxtverket 0 241 

   Havs- och vattenmyndigheten 127 258 

         

   Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 723 1 727 

   varav finansiering genom EU-fonder     

   Life - program för miljö- och klimatpolitik 656 823 

         

   Totala upplupna bidragsintäkter 11 844 12 077 

         

   Övriga upplupna intäkter 173 43 

         

   Summa periodavgränsningsposter 14 001 14 140 
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Upplupna bidragsintäkter på Naturvårdverket är högre år 2020 jämfört med år 2019 vilket till största delen avser LIFE projektet 
BTG (Life Bridging The Gap). 
 
Upplupna bidragsintäkter från ickestatliga organisationer har minskat år 2020, vilket främst beror på att fordran på Region 
Blekinge avseende projektet "Uppbyggnad av infrastruktur i skärgården för besöksnäringen och framtida utveckling" har 
nollställts. Finansiär för projektet har bytts till Tillväxtverket och det finns vid årsskiftet 2020-12-31 istället en skuld på detta 
projekt, vilken återfinns under not 37 Periodavgränsningsposter. 

Not 25 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

   Uppbörd     

   Ingående balans -1 156 -1 198 

   Redovisat mot inkomsttitel (-) -5 230 -4 724 

   Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 4 516 4 767 

   Fordringar/skulder avseende uppbörd -1 870 -1 156 

         

   Anslag i icke räntebärande flöde     

   Redovisat mot anslag (+) 733 769 

   Medel hänförbara till transfereringar med mera som betalats till icke räntebärande flöde (-) -733 -769 

   Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 

         

   Anslag i räntebärande flöde     

   Ingående balans -1 062 -2 247 

   Redovisat mot anslag (+) 69 836 68 947 

   Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -71 103 -67 762 

   Återbetalning av anslagsmedel (+) 165 0 

   Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 164 -1 062 

         

   Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 0 0 

         

   Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto      

   Ingående balans 11 279 38 459 

   Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 85 983 58 684 

   Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -82 522 -81 867 

   Betalningar hänförliga till anslag och inkomsttitlar (+/-) -3 783 -3 998 

   Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 10 956 11 279 

         

   Summa utgående balansavräkning med statsverket 6 922 9 061 

Not 26 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

   Räntekonto i Riksgälden 26 586 14 764 

         

Not 27 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

    Övriga tillgodohavanden i Riksgälden Deponeringar 12 023 11 638 
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Not  28                 
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   Utgående balans 2019 384 0 -239 -115 0 -211 -181 

   varav               

   Investeringsstöd (4136) 42 0 0 0 0 0 42 

   

Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 -115 0 -211 -327 

   Anläggningstillgångar 0 0 -239 0 0 0 -239 

                   

   Ingående balans 2020 384 0 -239 -115 0 -211 -181 

                   

   Föregående års kapitalförändring 0 0 0 -211 0 211 0 

                   

   Årets förändring               

   varav               

   

Avgiftsfinansierad verksamhet och 
resurssamverkan 0 0 0 0 0 -197 -197 

                   

   Summa årets förändring 0 0 0 0 0 -197 -197 

                   

   Utgående balans 2020 384 0 -239 -327 0 -197 -378 
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Not  29 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Ingående avsättningar 0 0 

   Årets pensionskostnader 125 0 

   Årets pensionsutbetalningar -45 0 

   Utgående avsättning 80 0 

         

   

Pensionskostnader har uppstått år 2020 då medarbetare har börjat ta ut delpension under året. 

Not  30 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   
Lokalt omställningsarbete     

   Årets förändring 173 -89 

   Utgående balans 1 529 1 356 

         

   Omstruktureringsåtgärder     

   Årets förändring 0 0 

         

   Summa övriga avsättningar 1 529 1 356 

   

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 med anledning av rådande pandemi att max 10% av avsättningen kommer användas under 
det närmast följande räkenskapsåret. 

Not  31 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Ingående balans 1 806 1 792 

   Under året upptagna lån 549 1 081 

   Årets amorteringar -643 -1 067 

   Utgående balans 1 712 1 806 

         

   Beviljad låneram 4 000 4 900 

Not 32 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

    Beviljad kreditram 3 900 3 900 

Not  33 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Diverse skulder inkl. leverantörsskulder 1 660 1 957 

   Lagstadgade arbetsgivaravgifter 1 535 1 620 

   Mervärdesskatt 219 209 

   Summa 3 414 3 786 

Not  34 Leverantörsskulder 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Leverantörsskulder 1 677 3 061 
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Not  35 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Personalens källskatt 1 381 1 523 

   Övriga kortfristiga skulder 307 313 

   Bestående av     

   Övrigt 307 313 

         

   Summa 1 688 1 836 

Not  36 Depositioner 2020-12-31 2019-12-31 

   
      

   Depositioner 12 023 11 638 

   

Merparten av depositionerna utgörs av ett enskilt ärende, där de insatta beloppen till länsstyrelsen är totalt på 11 mnkr och 
gjordes år 2010 och år 2014. 8 mnkr av dessa betalades in år 2010 och tillfaller staten om inte begäran om utbetalning 
inkommer under första halvåret år 2021. Bedömningen är att resterande del av depositionen kommer att regleras efter mer än 
12 månader. 

Not 37 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31 

  

 
      

   Upplupna kostnader     

   Upplupna löner, arvoden inkl social avg 888 488 

   Upplupna semesterlöner inkl social avg 5 802 5 224 

   Övriga upplupna kostnader 2 221 1 130 

   Summa upplupna kostnader 8 911 6 843 

   

Semesterlöneskulden är en beräkning som har gjorts i början av januari år 2021. Beräkningen görs vid samma tidpunkt varje år 
och är baserad på det semesteruttag som är registrerat i lönesystemet under år 2020.  

  

 
      

   Oförbrukade bidrag från annan myndighet 35 167 25 329 

   varav     

   Riksantikvarieämbetet 2 241 1 024 

   Länsstyrelsen i Dalarnas län 145 0 

   Länsstyrelsen i Kalmar län 125 125 

   Länsstyrelsen i Stockholms län 498 499 

   Länsstyrelsen i Uppsala län 102 260 

   Länsstyrelsen i Örebro län 4 296 1 653 

   Länsstyrelsen i Östergötlands län 499 499 

   Socialstyrelsen 32 104 

   Lunds universitet 0 2 

   Länsstyrelsen i Västra Götalands län 117 119 

   Länsstyrelsen i Skåne län 839 1 030 

   Skogsstyrelsen 2 796 1 775 

   Naturvårdsverket 4 669 2 217 

   Brottsförebyggande rådet 400 0 

   Sveriges lantbruksuniversitet 0 49 

   Statens jordbruksverk 5 618 3 038 

   Statens energimyndighet 103 152 

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4 326 1 745 

   Tillväxtverket 375 0 

   Trafikverket 0 152 



LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN ÅRSREDOVISNING 2020 

150 

 

 

   Havs- och vattenmyndigheten 7 986 10 885 

         

   Oförbrukade bidrag från annan myndighet planeras att användas:     

    - Inom tre månader 8 608 8 129 

    - mer än tre månader till ett år 8 845 6 831 

    - mer än ett år till tre år 12 660 10 019 

    - mer än tre år 5 054 350 

         

   Oförbrukade bidrag från ickestatliga organisationer eller privatpersoner 560 0 

   varav finansiering genom EU-fonder     

         

   Summa oförbrukade bidrag 35 727 25 329 

         

   

Oförbrukade bidrag är ca 10 mnkr högre vid årets slut år 2020 jämfört med år 2019. År 2020 har varit ett speciellt år där många 
medarbetare har fått sätta ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att arbeta med stabsarbete. I början av året med höga flöden 
och därefter arbete med Corona pandemin. Detta har lett till att bidrag inom flera områden inte har kunnat förbrukas i den takt 
som har varit planerad. 
 
Oförbrukade bidrag från Havs- och vattenmyndigheten är dock lägre år 2020 än år 2019. Detta beror på att förhållandevis 
mycket LOVA-bidrag är utbetalade år 2020 jämfört med år 2019. 

         

    Summa periodavgränsningsposter 44 639 32 171 
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Noter till anslagsredovisning 

Belopp i tkr    

NOT 38 Anslag/Benämning Villkor Tilldelat Belopp Utfall 

    01 05 001 009 Länsstyrelsen 
Blekinge län 

Anslagskredit 2 113 0 

    Anslagsbehållning som disponeras, 3 % 2 113 2 164 

    Kredit på räntekonto 3 900 0 

    Låneram för anläggningstillgångar 4 000 1 712 

    
Finansiering av förvaltningskostnader hos Region 
Blekinge 3 480 3 480 

NOT 39 Anslag/Benämning Villkor Tilldelat Belopp Utfall 

   
19 01 001 009 Regionala 
tillväxtåtgärder, Länsstyrelsen 
Blekinge län 

Anslagskredit 63 0 

    Anslagsbehållning som disponeras 0 0 

    Uppföljning och utvärdering 200 178 

    Beställningsbemyndigande 1 500 1 281 
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Landshövdingens underskrift av 
årsredovisningen 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 

och myndighetens ekonomiska ställning. 

Karlskrona den 19 februari 2021 

 

Helena Morgonsköld 

Vikarierande Landshövding 
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Bilagor 

Bilaga A. Paragrafer i Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion, som redovisas i årsredovisningen 
 

Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 

2§ p3 Följa tillståndet i länet Läget i länet 

3§ p1 De allmänna valen Övrig förvaltnings och trafikföreskrifter 

3§ p2 Livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära 
frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot 
djursjukdomar 

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

3§ p3 Regional tillväxt Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

3§ p4 Infrastrukturplanering Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

3§ p5 Hållbar samhällsplanering och boende Hållbar samhällsplanering och boende 

3§ p6 Energi och klimat Energi och klimat 

3§ p7 Kulturmiljö Kulturmiljö 

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

Krishantering och skydd mot olyckor 

3§ p9 Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

3§ p10 Lantbruk och landsbygd Areella näringar 

3§ p11 Fiske Areella näringar 

3§ p12 Folkhälsa Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

3§ p13 Jämställdhet Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

3§ p14 Integration Folkhälsa, jämställdhet, integration mm. 

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

Areella näringar 

4§ p2 Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4§ p3 

 

 

I utpekade län göra de utredningar om det allmänna 
fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i 
ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken 

Areella näringar 

4§ p4 I utpekade län vara förvaltande och attesterande 
myndighet för vissa program inom EU:s strukturfonder 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4§ p5  

 

I utpekade län vara behörig myndighet enligt lagen 
(2017:244) om kontroller och inspektioner på plats 
enligt… 

Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

4§ p6 I utpekade län vara ansvarig för kontroller enligt … Regional tillväxt och infrastrukturplanering 

5§ p1 Integrering av jämställdhetsperspektiv Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5§ p2 Individbaserad statistik med kön som fördelningsgrund Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5§ p3 Vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn, 
analysera konsekvenserna och ta särskild hänsyn till 
barns bästa 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5§ p5 Integrera mänskliga rättigheter genom att belysa, 
analysera och beakta dem, särskilt skyddet mot 
diskriminering 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

5§ p6 Beakta folkhälsomålet i arbetet med bl a regional tillväxt, 
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak 

Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 
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Paragraf Uppgift / Uppdrag Avsnitt i årsredovisning 

5§ p7 Verka för att förenkla för företag Om Länsstyrelsen – integrering av 
sektorsövergripande områden 

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

Energi och klimat 

5§ p9 

 

Verka för att behovet av bostäder tillgodoses Hållbar samhällsplanering och boende 

6§ Verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och 
ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling 

Naturvård, miljöskydd och vattenverksamhet 

7§ Geografiskt områdesansvar enligt förordningen 
(2015:1052) 

Krishantering och skydd mot olyckor 
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Bilaga B. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i 
årsredovisningen 
Bilagan innehåller återrapporteringar och uppdrag som redovisas i årsredovisningen och som framgår i 

länsstyrelsernas regleringsbrev 2020. 

 

Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

Kap 1 A1 Agenda 2030 Om Länsstyrelsen – strategisk styrning 
och planering/Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Kap 1 A2 Förorenade områden för 
bostadsbyggande 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A3 Åtgärdssamordning mot övergödning Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län som får bidrag från 
HaV för åtgärdssamordning 
och alla län som är 
vattenmyndigheter 

Kap 1 A4 Förebygga introduktion och spridning 
av invasiva arter 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A5 Regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A6 Bevarandeplaner för Natura 2000-
områden, omprövning av vattenkraft 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 A7 Nationella planen för vattenkraft 
genomförs 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla Län 

Kap 1 A8 Hantering av EU-stöd, genomförande 
av Landsbygdsprogrammet och 
Havs- och fiskeriprogrammet. 

Areella näringar Alla län 

Kap 1 A9 EU:s gemensamma jordbrukspolitik Areella näringar Alla län 

Kap 1 A10 Nationella livsmedelsstrategin Areella näringar Alla län 

Kap 1 A11 Sammanhållen landsbygdspolitik Areella näringar Alla län 

Kap 1 A12 Nationella mål för kulturmiljöarbete Kulturmiljö Alla län 

Kap 1 A13 Länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering internt och i 
länet redovisning av integrering på 
myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Länsstrategier för 
jämställdhetsintegrering internt och i 
länet – redovisning av externt riktad 
verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration 
mm. 

Alla län 

Kap 1 A14 Mänskliga rättigheter redovisning av 
integrering på myndigheten 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Mänskliga rättigheter – redovisning 
av externt riktad verksamhet 

Folkhälsa, jämställdhet, integration 
mm. 

Alla län 

Kap 1 B1 Redovisning av 218 jakt och viltvård Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 

Regionalt arbete, naturvård, biologisk 
mångfald, friluftsliv, hotade arter mm. 
- redovisas inkl 5118 
rovdjursförvaltning, men exkl. vht 
218* jakt och viltvård 

Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Alla län 

Kap 1 B2 Barents hav Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Norrbottens och 
Västerbottens län 

Kap 1 C1 Regionala strukturfondsprogrammen 
2014–2020, samverkande insatser 

Regional tillväxt och 
infrastrukturplanering 

Alla län 

Kap 1 C2 Tilldelning av medel från anslag 1:1 Regional tillväxt och Alla län 
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Uppdrag i 
regleringsbrev 
2020 

Område Avsnitt i årsredovisning Länsstyrelse 

regionala tillväxtåtgärder infrastrukturplanering 

Kap 1 C3 Omarrondering i Dalarnas län Areella näringar Dalarnas län 

Kap 1 C4 Förenklingsarbete - underlätta för 
företag 

Om Länsstyrelsen – Integrering av 
sektorsövergripande områden 

Alla län 

Kap 1 D2 Måluppfyllelse - kontrollplan 
livsmedelkedjan, kommunernas 
livsmedelskontroll 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län 

Kap 1 D3 Livsmedels- och foderkontrollen i 
primärproduktion 

Livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor 

Alla län, samordnas av 
Norrbottens län 

Kap 1 D4 Operativ tillsyn om transport av avfall Naturvård, miljöskydd och 
vattenverksamhet 

Gävleborgs, Norrbottens, 
Stockholms, Skånes och 
Västra Götalands län 

Kap 1 D6 Hanteringen av markärenden ovanför 
odlingsgränsen och på renbetesmark 

Areella näringar Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län 

Kap 1 D7 En hållbar rennäring och en 
gynnsambevarandestatus för stora 
rovdjur 

Areella näringar Dalarnas, Västernorrlands, 
Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län 

Kap 1 D8 Långsiktigt hållbar rennäring Areella näringar Berörda län 

Kap 1 D9 Skada på fisk och fiskeredskap - 
ersättning 

Areella näringar Alla län till HaV 

Kap 1 D10 Skada av vilt och ersättning för skada 
av vilt på annat än renar, fisk och 
fiskeredskap 

Övrig förvaltning och trafikföreskrifter Alla län 

Kap 3 B5 Samverkansråd vid Statens kulturråd  Kulturmiljö Hallands län 

Kap 3 B7 Civilt försvar (eller i särskild ordning) Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 

Kap 3 B9 Stödja kommunernas 
beredskapsplanering av det civila 
försvaret (eller i särskild ordning) 

Krishantering och skydd mot olyckor Alla län 

Kap 3 B17 Anvisningsmodell för 
ensamkommande barn - nyanlända 

Folkhälsa, jämställhet, integration mm Alla län 

Kap 3 E4 ÅR i enhetlig struktur, redovisning av 
statistik enligt VÄS m.m. 

Året i siffror Alla län 
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Bilaga C. Övriga uppdrag, förordningar m.m. som 
redovisas i årsredovisningen 
 

Bilagan innehåller regeringsuppdrag och hänvisningar till paragrafer i förordningar i vilka det uttryckligen 

framgår att återrapportering/redovisning ska ske i årsredovisningen. 

Uppdrag/Förordning Område Avsnitt i årsredovisning 

2 kap. 4 § förordning (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag  

Förhållanden av väsentlig betydelse 
för regeringens uppföljning och 
prövning av verksamheten  

Övrig rapportering  

3 kap. 2 § förordning (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Avgiftsfinansierad verksamhet Övrig rapportering 

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

Kompetensförsörjning 
Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

7 kap. 2 § förordning (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Skattepliktig ersättning till ledamöter i 
styrelse, råd utsett av regeringen och 
myndighetens ledande 
befattningshavare 

Finansiell redovisning 

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

Frånvaro på grund av sjukdom 
Om Länsstyrelsen/Organisation och 
medarbetare 

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

Utveckling av hållbara städer 
Hållbar samhällsplanering och boende (40–
41) 
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Bilaga D. Regleringsbrevsuppdrag som redovisas i särskild 
ordning 
Bilagan innehåller regleringsbrevsuppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev 2020 som redovisas i särskild 

ordning. Förteckningen är kompletterad med uppdrag från tidigare regleringsbrev, som redovisas i särskild 

ordning under 2020. 

Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

1 D1 Utvecklingsarbete tillsyn 2021-06-01 Finansdepartementet - 

1 D5 Alkohol/livsmedelskontroll - 
digital inhämtning av uppgifter från 
företag 

2021-06-01 Näringsdepartementet - 

 

3 A1 Energi- och klimatstrategier 2021-01-31 Länsstyrelsen Dalarna                   425-504-2021 

3 A2 Integrering av klimat och 
energimål 

2021-01-31 Länsstyrelsen Dalarna 425-504-2021 

3 A3 Skydd av dricksvatten 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 

530-5832-2020 

3 A4 Åtgärder havs- och 
vattenmiljö 

2021-02-15 Länsstyrelsen i Västernorrlands län redovisar 
samlat till HaV med kopia till Miljödepartementet 

500-756-2020 

3 A5 Restaurering o anläggning 
våtmark 

2021-02-15 Länsstyrelsen i Gotlands län redovisar samlat till 
Miljödepartementet 

- 

3 A6 Skydd av tätortsnära natur 2020-09-30 Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra 
Götaland redovisar till Miljödepartementet 

511-303-2021 

3 A7 Friluftslivspolitiken 2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 

- 

3 A8 Skydd, skötsel och 
förvaltning av värdefulla 
naturområden, arter mm 

2021-02-15 Naturvårdsverket och HaV med kopia till 
Miljödepartementet 

500- 532-2020 

3 A9 Strandskyddsärenden, 
statistik 

2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 

521-137-2021 

3 A10 Kostnader EU-stöd 2020-02-01 Jordbruksverket med kopia till 
Näringsdepartementet 

600-21-2021 

3 A11 Vilda pollinatörer i 
landskapet 

2021-02-15 Naturvårdsverket med kopia till 
Miljödepartementet 

511-631-2020 

3 B1 Kartläggning av statlig 
närvaro och service 

2020-12-31 Finansdepartementet - 

3 B2 Handläggningstider 
överklagade beslut om lov 

2021-02-26 Boverket kopia till Finansdepartementet 400-5871-2020 

3 B3 Motverka vräkning av 
barnfamiljer 

2021-06-15 Boverket kopia till Finansdepartementet 405-2908-2020 

3 B4 Utveckling av 
handläggningstider förprövning 
djurstallar, samråd, och prövning 
miljöfarlig verksamhet 

2021-03-31 Näringsdepartementet - 

3 B6 Främja kulturmiljöstrategier 2021-06-30 Kulturdepartementet - 

3 B7 Civilt försvar  Redovisas enligt planeringsanvisningar JU 
2015/09669/SSK 

- 

3 B8 Krisberedskap och höjd 
beredskap 

2020-10-31 MSB med kopia till Justitiedepartementet 450-2742-2020 

3 B9 Beredskapsplanering   Redovisas enligt planeringsanvisningar JU 
2015/09669/SSK 

- 

3 B10 Granbarkborrar 2020-12-01 Näringsdepartementet 512-5432-2020 

3 B11 Förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld 

2021-03-26 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

801-1484-2020 

3 B12 Föräldraskapsstöd  Redovisas till Socialdepartementet enligt - 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

anvisningar i uppdrag Fi 2018/03219/SFÖ m fl 

3 B13 Praktisk tillämpning av 
barns rättigheter i kommuner och 
regioner 

2021-07-01 

 

2020-03-01 

Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar samlad 
slutredovisning till Arbetsmarknadsdepartementet 

Delredovisning  

- 

3 B14 Spelmissbruk 2021-03-31 Socialdepartementet 706-5878-2020 

3 B15 Utsatta EU-medborgare 2021-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Socialdepartementet 

- 

3 B16 Lägesbild nyanlända och 
asylsökande 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

851-172-2021 

3 B18 Beredskap och 
mottagningskapacitet nyanlända 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

433-177-2021 

3 B19 Beredskap och 
mottagningskapacitet 
ensamkommande barn och unga 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

851-178-2021 

3 B20 Insatser för asylsökande 2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

851-180-2021 

3 B21 Utbildningsmaterial Västra 
Götaland 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län rapporterar 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

- 

3 B22 Ersättning enligt §§ 37 o 
37a (2010:1122) 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

851-225-2021 

3 B23 Redovisning enligt 
förordning (2010:1138) om 
samhällsorientering 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

       851-229-2021 

3 B24 Redovisning om portalen 
informationsverige.se 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

431-231-2021 

3 B25 Nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

2020-11-13 Lst Stockholms län och Sametinget med kopia till 
Kulturdepartementet 

811-5326-2020 

3 B26 Minoritetspolitikens mål 2021-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet 

811-5326-2020 

3 B27 
Informationssäkerhetsarbete 

2020-09-15 Finansdepartementet - 

3 B28 Aktiviteter på 
demokratiområdet 

2021-03-01 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet 

- 

3 C1 Bredband 2021-01-29 Länsstyrelsen Dalarna redovisar samlat till PTS 
med kopia Infrastrukturdepartementet 

- 

3 C2 Grundläggande betaltjänster 2020-12-01 Infrastrukturdepartementet 341-5961-2020 

3 C3 Prognoser Tillväxtverket 
användning 19 1:1 

 Redovisas till Tillväxtverket enligt anvisningar  300-405-2021 

3 C4 Fisketillsyn 2021-02-01 HaV med kopia Näringsdepartementet 623-429-2021 

3 C5 Mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld m.m. 

2021-03-12 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar samlat till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

801-1484-2020 

3 C6 Territoriella program Nord 
2014–2020, medfinansieringen 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet - 

3 C7 Territoriella program Nord 
2014–2020, beslutade och 
betalade EU-medel 

2020-04-02 Tillväxtverket kopia Näringsdepartementet - 

3 D1 Goda exempel samordning 
kommunal tillsyn 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet - 

3 D2 Hinder för digital 
detaljplaneprocess 

2021-09-01 Boverket kopia till Finansdepartementet - 

3 D3 Tillsynsvägledning enskilda 
avlopp 

2021-02-15 HaV med kopia Miljödepartementet - 

3 D4 Kommunal samverkan 
kontroll enligt Livsmedelslagen 
m.m. 

2020-12-31 Miljödepartementet och Näringsdepartementet 281-4854-2020 

3 D5 Utvärdering Sevesotillsyn 2020-10-01 MSB med kopia Justitiedepartementet - 

3 D6 Utveckling tillsyn enligt MB 2021-02-15 Naturvårdsverket kopia Miljödepartementet. - 

3 D7 Stöd vatten- och 2021-02-15 HaV kopia Miljödepartementet - 
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Uppdrag ur 2020 års regleringsbrev 

avloppsplaner 

3 E1 Prognoser Hermes - 
förvaltningsanslag 

2020-02-10  

2020-05-04  

2020-07-27  

2020-10-23 

ESV (HERMES) - 

3 E2 Prognoser Hermes - 
Utgiftsområde 19 anslag 1:1 

2020-02-10  

2020-05-04  

2020-07-27  

2020-10-23 

ESV (HERMES) - 

3 E3 Indelning avgiftsbelagd 
verksamhet 

2020-10-07 Finansdepartementet - 

3 E4 Redovisa statistik inom 
naturvård samt miljö- och 
hälsoskydd 

2020-03-15 Miljödepartementet - 

3 E5 Resultatredovisningens 
tabeller till Örebro 

2021-02-22 Redovisning Länsstyrelsen i Örebro län enligt 
anvisningar 

- 
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Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 

Uppdrag i regleringsbrev Rapporterings-
datum 

Rapporterat till Länsstyrelsens 
diarienummer 

1.2 Redovisning av verksamhet 
som bidragit till målen i Agenda 
2030 

2020-01-14 Statskontoret - 

3.3.a Projekt för datainsamling 2020-10-30 Länsstyrelsen i Södermanlands län redovisar till 
Finansdepartementet 

- 

3.6 Skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar – 
vidtagna åtgärder och övningar 

2020-05-31 Justitiedepartementet - 

3.7 Kulturmiljö och 
kulturmiljövärden i lokala plan-, 
bygg- och bostadsprocesser 

2020-01-31 Kulturdepartementet - 

3.9 Minoritetspolitik 2020-04-06 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Kulturdepartementet 

810-1830-2020 

3.10 Regionalt arbete inom 
energiomställning och minskad 
klimatpåverkan 

2020-01-31 

 

2020-02-22 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

 

Länsstyrelsen i dalarnas län redovisar samlat till 
Naturvårdsverket 

425-504-2021 

3.11 Tillsyn enligt Miljöbalken 2020-02-15 Naturvårdsverket 550-5760-2019 

3.12 Tillsynsvägledning av 
enskilda avlopp 

2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten - 

3.13 Efterbehandling av 
förorenade områden 

2020-02-15 Naturvårdsverket - 

3.14 Strategiskt VA-arbete 2020-02-22 Havs- och vattenmyndigheten - 

3.17 Insatser för att skydda, 
förvalta och tillgängliggöra 
värdefulla naturområden 

2020-02-15 Naturvårdsverket och havs- och 
vattenmyndigheten 

-- 

3.19 Havs- och vattenmiljö 2020-02-15 Havs- och vattenmyndigheten - 

3.20 Översyn av 
vattenförekomster 

2020-02-28 Miljö- och energidepartementet 100-3386-2019 

3.21 Strandskydd 2020-02-15 Naturvårdsverket 521-187-2020 

3.22 Friluftslivspolitiken 2020-02-15 Naturvårdsverket - 

3.24 Effektivare administration av 
jordbruks- och landsbygdsstöd 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Örebro län redovisar till 
Näringsdepartementet 

- 

3.25 Tillsyn över 
djurhälsopersonal 

2020-02-01 Statens jordbruksverk - 

3.26 Övertagande av uppgifter på 
djurområdet 

2020-02-01 Länsstyrelsen i Norrbottens län redovisar samlat 
till Näringsdepartementet 

- 

3.28 Infrastrukturplanering 2020-01-31 Post- och telestyrelsen - 

3.36 Förenkla för företag 2020-03-31 Länsstyrelsen i Kronobergs län redovisar samlat 
till Näringsdepartementet 

- 

3.37 Plan- och byggverksamhet 2020-01-31 Boverket 400-5737-2019 

3.38 Uppföljning av tillämpningen 
av plan- och bygglagstiftningen 

2020-01-31 Boverket - 

3.39 Överklagande enligt plan- 
och bygglagstiftningen 

2020-02-28 Boverket 400-5738-2019 

3.42 Samordning av tidiga insatser 
för asylsökande 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-324-2020 

3.43 Statsbidrag till verksamheter 
för asylsökande m. fl. 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-325-2020 

3.44 Kommunernas beredskap 
och mottagningskapacitet 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-326-2020 

3.45 Fördelning av medel för 
kommunersättningar och 
etableringsåtgärder 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-344-2020 

3.46 Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

851-328-2020 
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Uppdrag ur 2019 års regleringsbrev som rapporterats 2020 

3.47 Portalen 
www.informationssverige.se 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
till Arbetsmarknadsdepartementet 

- 

3.48 Ensamkommande 
asylsökande barn 

2020-02-28 Länsstyrelsen i Jönköpings län redovisar samlat 
till Arbetsmarknadsdepartementet  

851-330-2020 

3.49 ANDT-samordning 2020-01-31 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
samlat till Folkhälsomyndigheten 

700-5205-2019 

3.50 Förstärkt alkohol- och 
tobakstillsyn 

 Länsstyrelserna ska lämna samlad redovisning 
till Folkhälsomyndigheten enligt anvisningar i 
uppdrag (S2016/01458/FS) Örebro län? 

700-4673-2020 

3.51 Spelmissbruk 2020-02-15 Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar 
samlat till Socialdepartementet 

706-5878-2020 

3.54 Mäns våld mot kvinnor 2020-03-31 

 

 

2020-03-31 

Socialdepartementet 

 

 

Socialdepartementet 

810-1603-2020 

3.55 Hedersrelaterat våld och 
förtryck 

2020-03-31 Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar till 
Socialdepartementet 

- 

3.56 Utsatta EU-medborgare 2020-01-31 Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar samlat 
till Socialdepartementet 

851-5457-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


