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Instruktion

2 § Länsstyrelsen ska

1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt 

som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande 

samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika 

samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, 

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt 

underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för 

regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,

4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, 

regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, 

och

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen 

har ålagt den. Förordning (2019:1125).



Fortsättning
3 § Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om

1. de allmänna valen,

2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och 

samordning av åtgärder mot djursjukdomar, 

3. regional tillväxt, 

4. infrastrukturplanering, 

5. hållbar samhällsplanering och boende, 

6. energi och klimat, 

7. kulturmiljö, 

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

9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, 

10. lantbruk och landsbygd,

11. fiske,

12. folkhälsa,

13. jämställdhet, och 

14. integration. 



Regleringsbrevet

• Övergripande

- Främja arbetet med Agenda 2030 i 

samverkan med andra aktörer i länet

- Demokratiuppdrag – analys av 

utmaningar och förslag på insatser, utföra 

aktiviteter



Regional utveckling

-Livsmedelsstrategi

-Cirkulär ekonomi (ny)

-Regionala tillväxtuppdrag

-energi och klimat

-friluftsuppdrag

-bredbandsutbyggnad

-tillgång till betaltjänster



Miljöskydd, miljöanalys 

och naturvård

-Nationella planen vattenkraft (ny)

-Skydd av dricksvatten

-Våtmarker

-åtgärdsprogram skyddade arter

-Granbarkborrar

-Utveckling tillsynsarbete

Plus mycket annat från andra 

myndigheter



Samhällsbyggnad

-tillsyn byggnadsnämnder

-registrera beslut strandskydd, dispenser 

och överprövningar

-redovisa bidrag till nationella kulturmiljömål

-Bygglov, överklagade



Social hållbarhet

-integration (utrikesfödda kvinnors 

etablering, ny)

-hedersrelaterat våld

-mäns våld mot kvinnor

-människohandel och prostitution

-Jämställdhet, ANDT, brottsförebyggande, 

funktionshinderpolitiken, minoriteter m m

- fördela bidrag till kommuner och civila



Risk och säkerhet

-Stödja kommuner i beredskapsplanering 

civilt försvar

-Vattenförsörjning, plan för nödvatten

-bedöma regionens och kommunernas 

krisberedskap och arbete med Civilt försvar



Vad säger 

Regleringsbrevet?

• Stort fokus på

-miljöfrågor

-sociala frågor

-risk- och säkerhet

Regeringens konstruktion bestämmer vår 

inriktning



Budget

-Förvaltningsanslag

-dispositionsrätter

-externa medel

Utifrån regleringsbrev och andra 

myndigheter


