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Länsledningen inleder
Både 2020 och 2021 kom att till stor del präglas av pandemins verkningar.
Västra Götaland kraftsamlar för att ta sig ur den kris som följer i
pandemins spår och vars långsiktiga effekter ännu är svåra att överblicka.
Vi använder vårt unika uppdrag för att bidra till att minska effekterna. Vi
samarbetar med regionen, kommunerna och andra aktörer i länet och
fortsätter att utveckla vår verksamhet och våra arbetssätt.
Länsstyrelsens omvärldsanalys pekar på ett antal strategiska frågor inför vår
verksamhetsplanering för 2022. De är inte sällan komplexa förhållanden
med inneboende målkonflikter som kräver av oss att vi utvecklar våra
verksamhetsövergripande arbetssätt, befintliga såväl som nya, för att få
allsidiga bedömningar och kloka avvägningar.
Analysen visar också att våra strategiska mål och de bakomliggande
utmaningarna fortfarande håller. På ett övergripande plan visar länets
utmaningar på utgångsläget, de strategiska målen är vår långsiktiga målbild
och delmålen pekar på våra prioriterade områden.
Regeringen har angett att takten i arbetet med omställningen till en cirkulär
ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala
hållbarhetsmål inom Agenda 2030. En förändrad reglering och lagstiftning
inom miljö- och klimatområdet är att vänta. Vi kan utifrån regeringens
klimatpolitiska handlingsplan förvänta oss att länsstyrelserna får en än
tydligare roll att genomföra regeringens klimatpolitik.
Växande befolkning och bostadsbrist bidrar till ökat exploateringstryck. I
kombination med behov av en ökande självförsörjningsgrad i
livsmedelsproduktionen, ökad efterfrågan på mark för energiproduktion
samt mål om biologisk mångfald, leder detta till ökande konkurrens om
jordbruksmarken och andra målkonflikter avseende markanvändningen i
stort.
Enligt regeringens proposition om Agenda 2030 har länsstyrelserna ”…en
viktig roll i att verka för att genomföra utvecklingsmålen regionalt och att
bidra till att nationella mål får genomslag i länet. Länsstyrelserna kan i sin
samordnande roll bidra till kunskapsutbyte inom och mellan länen.” Vi
fortsätter att utveckla den långsiktiga styrningen med de strategiska målen i
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fokus och Agenda 2030 som vägvisare. Våra gemensamma delmål ska
omsättas i samordnade aktiviteter på tvärs genom avdelningarna.
Pandemin har bidragit till ett ökat fokus på samhällets sårbarheter. Det
finns också en oro för att pandemins långsiktiga effekter ytterligare
kommer fördjupa de socioekonomiska klyftorna och försämra
förutsättningarna för integration och etablering. Krisen har visat på
betydelsen av länsstyrelsernas samordnande roll och förmåga att agera
samlat och ändå anpassat över riket. Pandemin har tydliggjort vikten av
krisledning, samordnade lägesbilder och analys, varför vi behöver fortsatt
ha en god beredskap.
Vi fortsätter också vårt arbete med att stärka samhällsplaneringen på den
regionala nivån. En av kommunutredningens slutsatser – som stöds av våra
erfarenheter – är att många kommuner behöver råd och stöd. Här har vi en
allt viktigare roll, inte minst inom samhällsplaneringen samt miljö- och
klimatarbetet.
Verksamhetsplanen är myndighetens övergripande planering inför 2022.
Varje avdelning och kansliet arbetar i förhållande till den, tillsammans och
var för sig, fram aktiviteter som ska bidra till en god måluppfyllelse under
året.

Lisbeth Schultze

Magnus Peterson

Tf. Landshövding

Tf. Länsöverdirektör

5

Vår verksamhet
Vår verksamhet styrs till största del genom lagar och förordningar, men
också genom uppdrag och mål som regeringen anger.
På en övergripande nivå framgår Länsstyrelsens uppgifter i
länsstyrelseinstruktionen (förordning 2017:868). Som regeringens
företrädare i länet bedriver vi en bred och differentierad verksamhet, och vi
styrs därmed av lagar och förordningar inom flera olika samhällsområden.
Regeringens årliga styrning framgår av länsstyrelsernas regleringsbrev där
våra uppdrag och återrapporteringskrav framgår. Regeringen kan också
fatta beslut om särskilda uppdrag. Dessa är inte årsbundna och kan beslutas
när som helst under året.
Länsstyrelsen bedriver verksamhet inom bland annat följande områden:
• de allmänna valen
• livsmedelskontroll, djurskydd
allmänna veterinära frågor
• regional tillväxt
• infrastrukturplanering
• samhällsplanering och boende
• energi och klimat
• kulturmiljö
• lönegaranti

• skydd mot olyckor,
krisberedskap, civilt försvar
och höjd beredskap
• naturvård samt miljö- och
hälsoskydd
• lantbruk och landsbygd
• fiske
• folkhälsa
• jämställdhet, och
• integration
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Vår organisation
Vi har en organisationsstruktur som ska kunna omhänderta myndighetens
uppgifter och uppdrag som spänner över flertalet samhällsområden.
Organisationen består av sju avdelningar, varav fem är sakavdelningar, som
utför vår kärnverksamhet. Avdelningen för verksamhetsstöd har rollen att
förmedla, föreslå och genomföra länsledningens styrning samt rollen att
stödja kärnverksamheten i våra administrativa processer. IT-avdelningen
har en styrande och stödjande roll i vår egen och övriga länsstyrelsers
verksamheter.
Det medborgerliga inflytandet och den demokratiska insynen på
Länsstyrelsen säkerställs bland annat genom ett insynsråd.
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Länsstyrelsernas IT-verksamhet
Länsstyrelsernas IT-verksamhet bedrivs sedan 2009 som
avgiftsfinansierad resurssamverkan, med Länsstyrelsen i Västra Götaland
som värdlän.
Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar därmed för länsstyrelsernas ITförsörjning i sin helhet, exempelvis avseende:
•
•
•
•

drift och support av IT
teknisk förvaltning av befintliga IT-lösningar
utveckling av nya IT-lösningar tillsammans med verksamheten
stöd för transformation av länsstyrelserna, inom
verksamhetsutveckling, innovation samt digitalisering

I egenskap av värdlän är Länsstyrelsen också arbetsgivare för IT-personal,
avtalspart gentemot IT-leverantörer samt ägare för alla interna IT-tillgångar
på länsstyrelserna.
För perioden 2020–2022 styrs IT-avdelningen, via länsstyrelserna, av fem
områden med ambition om en strategisk förflyttning. Dessa utgör basen i
IT-avdelningens verksamhetsplanering och bryts ner till delmål och
aktiviteter.
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Vision och verksamhetsidé
Vår vision – för det hållbara samhället – uttrycker det som Länsstyrelsen
arbetar för och vad meningen med all vår verksamhet är.
Länsstyrelsens verksamhetsidé beskriver vad vår uppgift är, hur vi tar oss an
uppgiften och vilka verktyg vi har att använda oss av.
Verksamhetsidén är inget mål i sig utan anger verksamhetens riktning mot
visionen och våra mål (se avsnitt om Länsstyrelsens mål och uppdrag).

Länsstyrelsen har kompletterat visionen och verksamhetsidén med en
definition av vad hållbar utveckling i Västra Götaland betyder för oss.

9

Hållbar utveckling i Västra Götaland
Länsstyrelsen vill integrera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling i både planering, genomförande och uppföljning.
Ett steg i den riktningen är att definiera vad hållbar utveckling i Västra
Götaland betyder för oss. Det gör vi genom att beskriva hur vi ser på
förhållandet och samspelet mellan miljömässig, ekonomisk och social
hållbarhet utifrån en indelning i villkor – medel – mål.

Miljömässig hållbarhet
Genom att se miljömässig hållbarhet som ett ramvillkor vill vi förstärka
vikten av att alla Länsstyrelsens verksamheter tar hänsyn till
generationsmålet.
Riksdagens definition av generationsmålet:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten är medlet som skapar förutsättningar för en
hållbar utveckling i Västra Götaland.
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Social hållbarhet
Genom att vi sätter människan i centrum för vår verksamhet är social
hållbarhet målet för att på sikt nå en hållbar utveckling i Västra Götaland.

Länets utmaningar
Kopplat till vår definition av hållbar utveckling i Västra Götaland har vi
identifierat de största utmaningarna som vi ser att länet står inför som
motverkar en hållbar utveckling. Dessa ligger till grund för de strategiska
målen och delmålen. Långsiktiga utmaningar för Västra Götaland är:
•
•
•
•
•
•

•

Från klimatförändring till klimatkris
Försvagade ekosystem och förlust av biologisk mångfald
Ohållbar resursanvändning
Obalans i förutsättningar för stad och land
Ökande ojämlikhet och skillnader i barns och vuxnas livsvillkor
Bostadsbrist
Förhöjda risker för kris och krig
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Länsstyrelsens mål och uppdrag
Länsstyrelsen verksamhetsplanering utgår ifrån fem strategiska mål. De är
formulerade för att spegla ett regionalt och nationellt såväl som globalt
perspektiv på Länsstyrelsens verksamhet och uppdrag. De strategiska
målen är viktiga i vår omsättning av den externa styrningen och de
beskriver ett önskat framtida tillstånd i Västra Götalands län.
Regionalt ska de strategiska målen möta länets förhållanden och nationellt
ska de, på en övergripande nivå, svara mot nationella mål. Med ett
regionalt genomslag, med bäring på nationella mål, ska vi stödja de globala
målen för en hållbar utveckling. Precis som de globala målen är våra
strategiska mål odelbara och de ställer höga krav på vår förmåga att väga in
alla perspektiv av hållbar utveckling i våra beslut, åtgärder och insatser.
Varje strategiskt mål har en målansvarig och en processeldare. Tillsammans
ska de driva och utveckla arbets- och samverkansformer på Länsstyrelsen
och hela organisationen har ett ansvar att integrera de strategiska målen i
sin verksamhet. Kopplat till var och ett av de strategiska målen finns delmål
som konkretiserar Länsstyrelsens arbete.
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Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
Målansvarig: Sandra Brantebäck, Avd. chef Vattenavdelningen
Biträdande målansvarig: Jessica Rönnberg, HR-chef
Processledare: Linnéa Björk, Samhällsavdelningen

Målet om ett jämlikt och jämställt Västra Götaland handlar om:
•
•
•
•
•
•

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla
Lika möjligheter till demokratiskt deltagande och inflytande
Jämlika uppväxtvillkor och goda livschanser
Likvärdiga levnadsvillkor i hela länet
Lika förutsättningar för en god och jämlik hälsa
En fungerande bostadsförsörjning

Kopplat till det strategiska målet finns fyra gemensamma delmål:
• Vi arbetar för att åstadkomma trygga och inkluderande livsmiljöer för
alla invånare
• Vi arbetar för ökad tillit mellan grupper och jämlik delaktighet i länets
utveckling
• Vi beaktar jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven vid hantering av
ekonomiska stöd
• Vi är föregångare för lika rättigheter
Det strategiska målet kopplar till de globala målen för hållbar utveckling:
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Ett hållbart samhällsbyggande
Målansvarig: Sven Swedberg, Avd. chef Naturavdelningen
Biträdande målansvarig: Jonas Lundqvist, Budget- och controllerchef
Processledare: Martin Goblirsch, Naturavdelningen

Målet om ett hållbart samhällsbyggande handlar om:
• Planering för hållbar samhällsutveckling
• Hållbara transporter och god nåbarhet
• Hållbar vatten- och energiförsörjning
• Hållbar infrastruktur
• Grön infrastruktur
• Tillit till demokratiska processer
Kopplat till det strategiska målet finns tre gemensamma delmål:
•
•
•

Vi arbetar för att ställa om till en hållbar regional planering
Vi utvecklar och förmedlar en gemensam lägesbild för ett hållbart
samhällsbyggande
Vi har relevanta och tillförlitliga planeringsunderlag för mark och
vattenanvändning

Det strategiska målet kopplar till de globala målen för hållbar utveckling
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Ett robust och motståndskraftigt län
Målansvarig: Lena Malm, Avd. chef Samhällsavdelning
Biträdande målansvarig: Lenny Lämber, Avd. chef Verksamhetsstöd
Processledare: Ulrika Elfström, Samhällsavdelning

Målet om ett robust och motståndskraftigt län handlar om:
• Ett starkt försvar
• Upprätthålla demokrati, rättsstatens funktioner samt invånarnas tillit,
trygghet och säkerhet
• Säker försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner
• Låg brottslighet
• Klimatanpassning
Kopplat till det strategiska målet finns fyra gemensamma delmål:
• Vi skapar tillsammans med länets aktörer en god förmåga till ledning
och samordning under kris och höjd beredskap
• Vi arbetar för god tillit till myndigheterna i länet
• Vi motverkar brottsligheten i länet genom tillsyn, kontroll och
samverkan
• Vi arbetar för ett klimatanpassat Västra Götaland
Det strategiska målet kopplar till de globala målen för hållbar utveckling
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Hela länet har kraft att verka och utvecklas
Målansvarig: Ingrid Guldbrand, Avd. chef Landsbygdsavdelningen
Biträdande målansvarig: Mikael Cullberg, Kanslichef
Processledare: Fredrik Fredrikson, Landsbygdsavdelningen

Målet om att hela länet har kraft att verka och utvecklas handlar om:
•
•
•
•
•
•
•

Levande stads- och landsbygder
God tillgänglighet
Ett starkt näringsliv
Innovation och utveckling
Hållbar livsmedelsproduktion
Fungerande ekosystemtjänster
Länets olikheter är motorn för länets utveckling

Kopplat till det strategiska målet finns tre gemensamma delmål:
• Vi underlättar en hållbar rörlighet för människor och varor i hela länet
• Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen bibehålls och utvecklas
hållbart
• Vi arbetar för att landsbygden ska ha en god tillgänglighet till offentlig
och kommersiell service, både fysiskt och digitalt
Det strategiska målet kopplar till de globala målen för hållbar utveckling
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Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god
miljökvalitet
Målansvarig: Monique Wannding, Avd. chef Miljöskyddsavdelningen
Biträdande målansvarig: Magnus Peterson, Avd. chef IT-avdelningen
Processledare: Jonas Åker, Miljöskyddsavdelningen
Målet om ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god
miljökvalitet handlar om:
•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan och ren luft
Hållbar användning av vattenmiljöer
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
God boendemiljö och hållbar konsumtion

Kopplat till det strategiska målet finns två gemensamma delmål:
• Vi arbetar för att hejda förlusten av biologisk mångfald
• Vi bidrar till att minska klimatpåverkan i Västra Götaland
Det strategiska målet kopplar till de globala målen för hållbar utveckling
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Omvärldsanalys och förhållanden i länet
I myndighetens omvärldsanalys 2021 1 har ett antal förhållanden
identifierats som vi aktivt behöver hantera och beakta i vår
verksamhetsplanering för att skapa förutsättningar för att nå våra mål. De
förhållanden som framträder i omvärldsanalysen inför 2022 är:

•
•
•
•
•
•

Ökat fokus på hållbarhet i ljuset av klimat- och miljöförändringar
Ökad konkurrens om markanvändningen
Fokus på förnybar elproduktion och elektrifieringen av
transportsektorn
Vatten - en allt viktigare strategisk resurs
Ökad krismedvetenhet
Fördjupade socioekonomiska klyftor

Länsstyrelsens risker
Länsstyrelsens risker är gemensamma och riktar sig till samtliga
avdelningar. Syftet med riskarbetet är att stärka myndighetens interna
miljö.
Genom att stärka vår interna miljö ska vi undvika och motverka
förhållanden som kan försvåra eller hindra vår förmåga att nå våra mål
samt utföra våra uppgifter och uppdrag. Den interna miljön formas dels av
hur vi väljer att organisera oss, dels av den kultur som råder. Länsledningen
bestämmer hur vi ska strukturera verksamheten och hur vi fördelar
uppgifter och ansvar. De värden som präglar vår kultur är bland annat
beroende av hur samspelet och tilliten mellan ledning och medarbetare är
samt av hur delaktiga medarbetarna upplever sig vara i den styrning som
ledningen förmedlar.
Till grund för arbetet att identifiera våra risker ligger den interna analysen
som genomförs på myndigheten inom utpekade riskområden. Vissa
områden är permanenta i den årliga riskhanteringen medan andra områden
kan aktualiseras över tid. Permanenta områden är ekonomi, inköp och
upphandling, arbetsmiljö, informationssäkerhet och rättssäker hantering
och handläggning av ärenden. Länsledningen beslutar en intern
1

Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021 | Länsstyrelsen Västra Götaland
(lansstyrelsen.se)
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kontrollplan där kontrollmoment för varje identifierad risk framgår.
Kontrollplan för riskerna finns i bilagan till verksamhetsplanen.
Varje risk har en ansvarig avdelning. Övriga avdelningar ska bedöma i vilken
omfattning de ska arbeta med de myndighetsgemensamma riskerna för att
säkerställa att vår verksamhet kan genomföras på ett betryggande sätt.
Identifierade risker inom permanenta riskområden 2022 är:
Riskområde

Risk

S*

K**

Riskvärde
(S*K)

Ansvarig
avdelning

Informationssäkerhet

Risk för svag säkerhetskultur

3

4

12

SA

3

3

9

AV

3

3

9

AV

3

3

9

SA

3

3

9

AV

3

3

9

AV

2

4

8

AV

S*

K**

Riskvärde
(S*K)

Ansvarig
avdelning

3

4

12

AV

3

3

9

AV

2

4

8

Kansli

Ekonomi
Inköp och
upphandling
Informationssäkerhet
Arbetsmiljö
Rättssäker
hantering och
handläggning av
ärenden
Arbetsmiljö

Risk att otillräckligt helhetsperspektiv på
myndighetens finansiering och svag
spårbarhet gör det svårt att följa upp vår
ekonomi
Risk för korta och/eller otillåtna
direktupphandlingar av IT-relaterade
datatjänster
Risk att avtal ingås utan att
informationssäkerhetsfrågor är utredda
Risk för att vår förmåga att hantera skav i
relationer mellan medarbetare och mellan
medarbetare och chefer är otillräcklig
Risk för att Länsstyrelsens
ärendehanteringsprocess inte håller
tillräcklig kvalitet och att ärenden och
handlingar inte registreras i enlighet med
nationella registreringsrutiner
Risk för att vi inte är tillräckligt förberedda
och kan hantera otillåten påverkan i vår
myndighetsutövning

Identifierade risker inom andra riskområden 2022 är:
Riskområde

Risk

Kompetensförsörjning

Risk för att vi inte jobbar tillräckligt
systematiskt med kompetensförsörjning
Risk för att Länsstyrelsens dokument inte
Kommunikation
lever upp till kraven i
tillgänglighetsdirektivet
Analys- och
Risk att strategiska ärenden och frågor inte
utredningsarbete
identifieras så tidigt som möjligt
* S=Sannolikhet 1–4, ** K=Konsekvens 1–4
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Länsstyrelsens utvecklingsarbete
Länsstyrelsen står inför flera stora utmaningar. För att vi ska kunna möta
dessa utmaningar och klara av vårt uppdrag i en föränderlig värld krävs en
verksamhet som är beredd att utveckla och pröva nya arbetssätt för att
förbättra servicen och bli mer effektiv.
Länsledningen ansvarar för vår verksamhetsutveckling.
Verksamhetsutvecklingen ska ta sin utgångspunkt i:
•
•
•

Individ och samhälles behov
Vår vision och verksamhetsidé
Våra mål och identifierade risker

Länsledningen pekar ut riktningen för den myndighetsövergripande
verksamhetsutvecklingen i vår utvecklingsplan. Utvecklingsinsatserna i
utvecklingsplanen ska:
•
•
•
•

Förbättra vår service, effektivitet, tillgänglighet och bemötande
för individ och samhälle
Effektivisera det interna arbetssättet i syfte att öka vår kvalitet
(vi gör rätt saker, i rätt tid, på rätt sätt)
Förbättra samverkan (internt och externt)
Stärka vårt helhetstänk

Verksamhetsutvecklingen ska ske på alla nivåer i vår organisation. För att
verksamheten ska bli så bra som möjligt kräver det aktiv medverkan från
samtliga avdelningar.
Vårt interna utvecklingsarbete är ett viktigt komplement till det
länsstyrelsegemensamma utvecklingsarbetet och arbetet med vår
gemensamma ”Nationell digital strategi”.
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Verksamhetens finansiering
Länsstyrelsens finansiering består av anslagsmedel, externa bidrag samt
avgifter inklusive resurssamverkan.
Avdelningschefen är ansvarig för samtliga ekonomiska medel som
avdelningen förfogar över och för att samtliga tillgängliga medel är
budgeterade i LISA. För förvaltningsanslaget beslutar länsledningen om
budgetramar till respektive avdelning och till specifika gemensamma
budgetansvar.

Förvaltningsanslag
Den preliminära budgetramen baseras på budgetpropositionen inför 2022
och dess inriktning samt beslutat regleringsbrev för 2022 avseende
länsstyrelserna. I budgetförutsättningen för 2022 ingår antagande om ett
ingående anslagssparande i nivå 13 301 tkr. Budgetramen kan komma att
förändras till följd av ändrings-/tilläggsbeslut eller andra händelser under
året.
De fördelade budgetramar som presenteras nedan baseras på löneläge per
1 oktober 2021 och förväntad lönerevisionsnivå per 1 oktober 2022 samt
nu kända uppdrag för respektive avdelning.
Avdelning

Budgetram 2022 (tkr)

Länsledning inklusive kansli

15 200

Landsbygdsavdelningen

82 600

Miljöskyddsavdelningen

46 100

Tvärgrupp Miljömål

5 500

Naturavdelningen

35 500

Samhällsavdelningen

131 200

Vattenavdelningen

32 800

Avdelningen för verksamhetsstöd

65 100

Gemensamma kostnader och intäkter inklusive OH

48 079

Medel för särskilda ändamål

5 830

Total budgetram avseende anslagsmedel
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467 909

Externa bidrag och avgifter
Utöver förvaltningsanslaget finansieras Länsstyrelsens verksamhet av
externa bidrag och av avgifter som myndigheten tar ut för viss del av
verksamheten.
Budget avseende vår externa finansiering fastställs i februari, även om
ytterligare beslut om extern finansiering kan tillkomma under året. Den
enskilt största verksamheten som finanserias via avgifter är länsstyrelsernas
gemensamma IT-avdelning.

Investeringar
Samtliga investeringar som utgör immateriella eller materiella
anläggningstillgångar ska lånefinansieras via Riksgäldskontoret om inte
regeringen beslutat om särskilt undantag. Möjligt låneutrymme (låneram)
beslutas i länsstyrelsernas regleringsbrev.
Som en del i vårt budgetarbete fastställs en gemensam investeringsplan,
som innehåller årets godkända investeringar.
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Nyckeltal
Vårt urval av nyckeltal innehåller koncentrerad och förenklad information
om mer komplexa förhållanden i vår verksamhet.
Målnivåernas intervaller syftar till att ge signaler och bör betraktas som
komplement till kontinuerliga analyser och uppföljningar.
Målvärde

Målnivå
Grön

Målnivå
Gul

Målnivå
Röd

Handläggningstid

90 %

≥90%

75 - 89%

<75%

Beslutstakt

100 %

≥100%

95 - 99%

<95%

Nyckeltal

Registreringstid

≤3

≤3

4-9

≥10

arbetsdagar

arbetsdagar

arbetsdagar

arbetsdagar

0 st.

0 st.

-

-

Sjukfrånvaro

≤3,5 %

≤3,5 %

3,6 - 4,0%

≥4,1 %

Förvaltningsanslag

100 %

99–101%

95 - 98%,
102 - 103%

<95 %,
>103%

Arbetsrelaterade
sjukskrivningar (antal)
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Uppföljning på Länsstyrelsen 2022
Länsstyrelsen följer upp verksamheten på många olika sätt och på flera
olika nivåer i organisationen. Den uppföljning som helt eller delvis utgår
från myndighetens verksamhetsplan är gemensam och obligatorisk för
Länsstyrelsens avdelningar. Den gemensamma uppföljningen beskrivs
kortfattat nedan.

Tertialrapportering
Länsstyrelsens tertialrapportering sker på myndighets- och avdelningsnivå.
Rapporteringen ska genomföras med fokus på länsledningens styrning till
avdelningarna avseende:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Strategiska mål: Målansvariga rapporterar effektorienterad
information 2 och bedömer måluppfyllelsen för aktuellt mål.
Gemensamma delmål: Målansvariga och avdelningar bedömer
och rapporterar måluppfyllelse
Riskanalys: Ansvarig avdelning rapporterar, analyserar och
bedömer riskvärdet för respektive risk. Övriga avdelningar ska i
verksamhetsplaneringen bedöma om de ska arbeta med de
myndighetsgemensamma riskerna och i förekommande fall
planera kontrollmoment eller åtgärder mot dem. Planerade
kontrollmoment i myndighetens interna kontrollplan följs upp i
samband med riskvärderingen
Uppdrag: Avvikelserapportering av uppdrag i förhållande till plan
Ekonomisk analys och prognos: Analys och prognos av
Länsstyrelsens samlade ekonomi samt uppföljning av
Länsstyrelsens investeringsplan
Uppföljning och analys av medarbetardata
Uppföljning och analys av verksamhetsdata
Uppföljning av internrevisionens utestående rekommendationer
Uppföljning av beslutade insatser i utvecklingsplanen

2
Med effektorienterad information avses redovisning och en kvalitativ eller
kvantitativ analys av vad som inträffat på ett visst område, exempelvis klimat eller
jämställdhet. Det inträffade behöver nödvändigtvis inte ha ett direkt samband med
Länsstyrelsens egna insatser på området.
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Obligatoriska
rapporteringsmoment
Strategiska mål
Gemensamma delmål
Risker och intern kontrollplan
Uppdrag,
avvikelserapportering
Ekonomisk analys
Ekonomisk prognos
Medarbetardata, analys
Analys av verksamhetsdata
Internrevisionens utestående
rekommendationer
Utvecklingsplan, insatser

Mål- resp.
riskansvarig
X
X
X

Avdelningsnivå
X
X
X

Fokus i
tertial
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

X

1, 2, 3

X
X
X
X

1, 2, 3
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3

X

2

X

1, 2, 3

Löpande uppföljning i LISA Verksamhetsstyrning
Systemstödet LISA Verksamhetsstyrning ska vara en integrerad del i
planering och uppföljning av avdelningarnas verksamhet. Arbetssättet ska
vara dynamiskt, vilket innebär att vi löpande kan följa upp och bedöma vårt
arbete mot de mål, uppdrag, risker och aktiviteter vi planerat för.
Uppföljning och bedömningar på en övergripande nivå förutsätter att varje
avdelning, enhet och funktion följt upp sin egen verksamhet.

Externa prognoser
Avdelningarna ska aktivt delta i arbetet med att se till att de prognoser som
myndigheten lämnar är realistiska och vilar på saklig grund. Länsstyrelsen
lämnar följande prognoser vid ett eller flera tillfällen per år:
•
•
•
•

Prognos avseende förvaltningsanslaget (01 05001 ap.12) i
statsredovisningssystemet Hermes.
Prognos avseende anslag för regionala tillväxtåtgärder (19 01001
ap.12) i statsredovisningssystemet Hermes.
Prognos avseende dispositionsrätter som disponeras av
Länsstyrelsen i Örebro.
Prognoser i budgetunderlaget avseende finansiering via anslag,
bidrag samt avgifter, investeringsplan (låneram), inkomsttitlar
samt bemyndiganden inom regionala tillväxtåtgärder.
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Ekonomisk analys och löpande prognos
Vi följer fortlöpande under året upp myndighetens samlade finansiering på
samtliga nivåer genom att analysera utfall och göra prognoser för helåret. I
analysen ingår även löpande avstämning av fastställd investeringsplan.
Syftet är att tidigt uppmärksamma avvikelser och vidta åtgärder.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Vi arbetar på ett strukturerat sätt med omvärldsbevakning och
omvärldsanalys på Länsstyrelsen. Syftet är att skapa en gemensam
övergripande bild av länets tillstånd och utveckling. Omvärldsbevakning
görs månatligen och redovisas på länsstyrelsens ledningsgrupp. En mer
omfattande omvärldsanalys genomförs och sammanställs på
myndighetsnivå en gång per år inför uppstarten av planeringsprocessen.
Omvärldsanalysen är en viktig input för en effektiv verksamhetsplanering i
syfte att nå våra mål.

Årsredovisning
Årsredovisningen innehåller en resultatredovisning och en finansiell
redovisning. Den är Länsstyrelsens samlade rapportering till regeringen
utifrån länsstyrelseinstruktionen, länsstyrelsernas regleringsbrev samt övrig
rapportering som överenskommits med finansdepartementet.
Bestämmelser kring årsredovisningens finns i förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag.

Uppföljning av riskhantering
För att strukturera och systematisera arbete med våra risker följs riskanalys
och intern kontrollplan upp regelbundet och rapporteras i
tertialuppföljningarna av riskansvariga.

Bedömning av intern styrning och kontroll
Ett av underlagen för landshövdingens bedömning i årsredovisningen av om
den interna styrningen och kontrollen varit betryggande under
verksamhetsåret, är avdelningarnas bedömning. Avdelningarnas
bedömning ska göras i anvisat dokument och det sker vanligtvis i december
månad. Avdelningarna ansvarar för att deras interna arbete med intern
styrning och kontroll dokumenteras. Bestämmelser kring intern styrning
och kontroll finns i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.
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