J

Stor inverkan nationellt (ja/nej) Verksamhet inom myndigheten som avses samt om den behövs vara tillräcklig (ja/nej)

2.

Ja

Stor inverkan
internationellt (ja/nej)

De ansvarsuppgifter som finns inom livsmedelskontrollen, djurskyddskontrollen, smittskydd samt allmänna veterinära frågor Ja
(ex. kontroll av antibiotikaanvändning). Ja, bedöms vara tillräcklig.

2.3

Landsbygdsprogrammet stimulerar sysselsättning och förädling. Då vissa delar av det svenska jordbruket t.ex.
mjölkproduktionen har lönsamhetsproblem p.g.a. av sjunkande priser finns en risk för att inte tillräckliga åtgärder görs. Det
skulle behövas regionala livsmedelsstrateger som långsiktigt jobbade med frågan ”hållbar matproduktion”.

2.4

Landsbygdsprogrammet och olika projekt jobbar för en hållbar produktion. Här skulle en livsmedelsstrateg jobba och verka
(se 2.3).

3.4

Ja

Länsstyrelsen, i samverkan med Socialstyrelsen, ska stötta och utveckla verksamheter med personliga ombud i länet.
Personliga ombud stöttar människor som lider av långvarig och mångfacetterad psykisk ohälsa, och som riskerar att hamna i
kläm mellan olika instanser. Arbetet minskar risken för utanförskap och uppmärksammar även systembrister som kan rättas
till. De vuxna som får den direkta hjälpen från de personliga ombuden gynnas, men också de barn som befinner sig i de
aktuella familjerna.

3.4

Ja, föräldrastöd är en av de
Föräldrastödsuppdraget ingår i Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter och även med folkhälsa. Samarbete finns
kraftigaste folkhälsoinsatserna med flera angränsande verksamheter, men uppdraget skulle behöva mer resurser, särkskilt eftersom det är ett uppdrag som
och har bevisade effekter på
växer.
både vuxnas och
barn/ungdomars psykiska hälsa.

3.2, 3.3, 3.5, 3.6

Ja

Ett gott föräldrastöd kan göra att föräldrar fungerar som en stark skyddsfaktor för barnen, vilket förebygger många olika
typer av destruktivt beteende hos barn och ungdomar. Dit räknas bland annat drogmissbruk, utåtagerande sexuellt
beteende, kriminalitet och våldsutövande. Därmed bidrar föräldrastödssamordningen långsiktigt till punkterna 3.2-3.6.

3.9

Ja, för vissa större industriella
verksmaheter, t.ex. några av
gruvorna i Malmfälten har
landets största utsläpp.

Länsstyrelsen, via miljöskyddsenheten, ställer krav vid tillståndprövningar och i tillsynsarbetet enligt miljöbalken (MB). I ett
internationellt perspektiv anses nog MB vara en förhållandesvis stark lagstiftning. Ja, bedöms vara tillräcklig.

4.1, 4.5, 4.6, 4.7

Ja

Föräldrastöd främjar en nära och stöttande relation mellan förälder och barn; en relation som lägger grunden för en god
uppväxt och en framgångsrik skolgång. Föräldrastöd som inriktar sig på att göra båda föräldrarna jämställt delaktiga i
föräldraskapet gynnar barns sociala och kognitiva utveckling, gynnar pojkars studieresultat och förebygger psykisk ohälsa
bland unga flickor. Därmed gynnar Länsstyrelsens föräldrastödsuppdrag utvecklingen under flera delmål under mål 4. Ett
gott föräldraskap föder tilltro till samhället och motverkar unga människors utanförskap.

4.5

Ja

Länsstyrelsen arbetar utifrån Regeringens jämställdhetspolitiska mål. Länsstyrelsens uppgift inom jämställdhetsområdet är Nej
att stödja, samordna och följa upp jämställdhetsarbetet i länet. Insatser initieras och genomförs även för att främja
jämställdhet i länet. Två av de jämställdhetspolitiska målen som Länsstyrelsen arbetar för att de ska få genomslag i länet
påverkar i hög grad det fjärde målet i Agenda 2030. Det är dels det jämställdhetspolitiska delmålet om ”En jämn fördelning
av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattandet.” som berör möjligheten till vara delaktighet, ha inflytande över och påverkansmöjligheter kopplat till
utbildning och lärande. Även delmålet ”Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut” hör i hög grad samman med fjärde målet
och handlar om utbildning livet ut. För att stödja arbetet med att samordna den nationella jämställdhetspolitiken på regional
nivå har Länsstyrelsen inrättat en jämställdhetsdelegation i Norrbottens län. I delegationen ingår representanter för
Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet samt för kommuner och näringsliv. Jämställdhetsdelegationen arbetar
under 2016 med informationssatsningen "Gå din egen väg!" som handlar om jämställdhet i studie- och yrkesval, för att
uppmärksamma frågan och bidra till att bryta med könsstereotypa studie- och yrkesval och därigenom bidra till en mer
inkluderande och jämlik utbildning. Delar av arbetet genomförs tillsammans med Kompetensplattform Norrbotten.
Länsstyrelsens uppgifter inom jämställdhet regleras även i länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007: 825) under 5 §.
Länsstyrelsen ska: 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors
och mäns samt flickors och pojkars villkor, 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som
övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Detta integreras i den interna verksamhet genom
utbildningar i jämställdhetsintegrering som bland annat fokuserar på hur unga gör könsbundna studieval till gymnasiet och
högskolan/universitet och leder till en könssegregerad arbetsmarknad.
Ja, bedöms vara tillräcklig.

Nej

Verksamhet inom myndigheten som Kommentarer
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)
Främst gällande smittskydd samt
allmänna veterinära frågor.
Ja, bedöms vara tillräcklig.

5.2

Svårt att bedöma, men
Länsstyrelsen har tre uppdrag. Nej, bedöms inte vara tillräcklig. Det behövs mycket mer resurser i exempel personal för att
Länsstyrelsen är med och
kunna ex stödja och ge råd till utsatta kvinnor/flickor samt bättre stödstrukturer för att avskaffa alla former av våld mot
arbetar i flera nationella grupper kvinnor och barn.
inom området.

Sverige har lagstifning på Nej
området som ibland kan
ses som i
framkant/progressivt
nationellt när det gäller
jämställdhet. Trots detta
är det en relativt hög
andel kvinnor och barn
som utsätts för mäns
våld/våld i en nära
relation i alla dess
former. Andra länder
tittar på ex. sexköplagen
och har infört liknande
men det är svårt att säga
hur stor inverkan
länsstyrelsearbetet haft
kopplat till detta.

Arbetet med mål 5 och dess delmål är svåra att mäta och
således att bedöma hur nära/långt ifrån att uppnå delmål
och mål i Agenda 2030 .

5.3

Svårt att bedöma, inverkan ja
men stor nej.

Nej, bedöms inte vara tillräcklig. Om delmålet ska uppnås behövs mer resurser till kompetensutveckling på fler arenor.

Se ovan.

Arbetet med mål 5 och dess delmål är svåra att mäta och
således att bedöma hur nära/långt att uppnå delmål och
mål i Agenda 2030 .

5.4

Ja

Länsstyrelsen lyfter det jämställda föräldraskapet som ett självklart och nödvändigt perspektiv i alla föräldrastödsinsatser
och sprider kunskap om vinsterna med detta. Ett jämställt föräldraskap ger mer stabila relationer och främjar delat ansvar
inom hushållet och familjen.

5.4

Ja

Länsstyrelsen arbetar utifrån Regeringens uppsatta jämställdhetspolitiska mål, med övergripande och strategiska insatser
Nej
för jämställdheten i länet så att de nationella jämställdhetsmålen kan få genomslag i Norrbottens län. Länsstyrelsen arbetar
med delmålet om en jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete och således delmål 5.4 genom att i interna
utbildningar på Länsstyrelsen sprida kunskap om frågorna och diskutera hur jämställdheten ser ut på området. Länsstyrelsen
har även delat ut boken "Det löser sig jämt" tillsammans med Norrbottens läns landsting. Boken informerar om jämställt
föräldraskap där obetalt omsorgs och hushållsarbete ingår. Ja, bedöms vara tillräcklig.

6.b

Ja

Samverkan inom vattenförvaltningen (vattenråd, vattenvårdsförbund, vattenparlament, kommuner). Ja, bedöms vara
tillräcklig.

6.b

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå. Samverkan på lokal, regional och nationell
nivå genomsyrar vattenförvaltningens arbete (vattenråd, kommunal samverkan, branschorganisationer m.m.)

6.1

Detta måste vi väl anse att vi har Ja
Nej
uppnått i Sverige?
Ja
Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
Nej
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. I föreslaget åtgärdsprogram finns ett antal åtgärder till
skydd för dricksvatten. Ja, bedöms vara tillräcklig.

6.1

6.3

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Nej

Ja

Nej

Samverkan inom vattenförvaltningen Vattenförvaltningens verksamhet genomförs visserligen i
med andra länder. Nej.
samarbete med andra länders förvaltningar, men
internationellt sett bedöms denna verksamhet ha liten
inverkan internationellt.

Samverkan inom vattenförvaltningen Finns inte så många gränsöverskridande
med andra länder för gränsvatten. Ja. dricksvattenförekomster, så även om det internationella
arbetet inte är så stort så bedöms det vara tillräckligt.

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram Målet att halvera andelen obehandlat avloppsvatten är
bidrar till bättre status i Östersjön.
redan uppnått i Sverige.
Vattenförvaltningen inverkar mest på att minimera
utsläpp och inte så mycket på återanvändning och
återvinning.

6.4

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Åtgärdsprogrammet omfattar ett antal åtgärder för
säkerställande av god tillgång till vatten, men kunskapen är fortfarande för låg om vattenuttag och vattenkvantitet
(grundvatten) i Sverige. Nej, bedöms inte vara tillräcklig.

Nej

Samverkan inom vattenförvaltningen
med andra länder för gränsvatten. Ja.

6.5

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell, regional (Bottenviken) och lokal nivå samt med angränsande länder med
Nej
gemensamma avrinningsområden. Åtgärdsprogram tas fram utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och ser inte till
administrativa gränser. Samverkan på lokal, regional och nationell nivå genomsyrar vattenförvaltningens arbete. Ja, bedöms
vara tillräcklig.

Samverkan inom vattenförvaltningen
med andra länder för gränsvatten. Ja.

6.6

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Samverkan inom vattenförvaltningen Åtgärdsprogram framtagen, men åtgärdstakten bedöms
med andra länder för gränsvatten. Ja. vara för låg för att nå god kemisk, ekologisk och
kvantitativ status till 2020.

Nej

6.3, 6.4, 6.5,6.6

Ja

Länsstyrelsen, via miljöskyddenheten, arbetar med tillståndsprövning och tillsyn och där ingår arbete med att bevara och
Ja, Sverige har stora
Ja
undvika att vattenresursen försämras. Enheten arbetar också med t.ex. fastställande av vattenskyddsområden där krav ställs mängder vatten, men det
så att inte dricksvattnet ska förorenas.
är svårt att omfördela
vattenmängderna.

10.2

Ja

Ett brett och tillgänglig föräldrastöd genom barnets alla åldrar kommer på sikt att bidra till att ojämlikheten inom länet och
landet minskar genom att skillnader i utbildningsnivåer och psykisk och fysisk hälsa utjämnas. Det kommer att innebära att
utanförskapet minskar och att fler blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

11.6

Ja

Arbete med tillsyn och prövning.

Nej

12.2

Ja

Arbete med tillsyn och prövning.

Nej

12.4

Ja

Länsstyrelsen, via miljöskyddsenheten, ställer krav vid tillståndprövningar och i tillsynsarbete enligt miljöbalken (MB). I ett
internationellt perspektiv anses nog MB vara en förhållandesvis stark lagstiftning. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Ja, kanske.

12.5

Ja

Länsstyrelsen, via miljöskyddsenheten, ställer krav vid tillståndprövningar och i tillsynsarbete enligt miljöbalken (MB). I ett
internationellt perspektiv anses nog MB vara en förhållandesvis stark lagstiftning. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Nej, i ett internationellt
perspektiv är Sverige
ganska litet.

13.1

Ja

Klimatanpassning/klimat- och energisamordning, miljömålsarbetet. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Ja

Klimatanpassning/klimat- och
Länsstyrelsens internationella arbete behöver tydligt
energisamordning, Miljömålsarbetet. förstärkas och vi behöver ta en tydligare roll i att
Nej.
förmedla den samlade holistiska och generiska kunskap
vi har inom området.

13.2

Ja

Klimat- och energisamordning, miljömålsarbetet. Nej, bedöms inte vara tillräcklig.

Ja

Klimat- och energisamordning,
miljömålsarbetet. Nej.

13.3

Ja

Klimatanpassning/klimat- och energisamordning, miljömålsarbetet. Nej, bedöms inte vara tillräcklig.

Ja

Klimatanpassning/klimat- och
energisamordning, Miljömålsarbetet.
Nej.

14.1

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Nej

Vattenförvaltningsarbete på nationell Vattenförvaltningens åtgärdsprogram omfattar
nivå, regional (Bottenviken) och lokal kustvatten ut till baslinjen + 1 nautisk mil. En viktig del är
nivå. Ja .
åtgärder för att minimera belstning av näringsämnen.
Åtgärdsprogrammet kompletterar Havs- och
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram enligt
Havsmiljöförordningen. Marint skräp omfattas av
havsmiljöförordningen och inte vattenförvaltningens
åtgärdsprogram.

14.2

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Nej

Vattenförvaltningsarbete på nationell Vattenförvaltningens åtgärdsprogram bidrar,
nivå, regional (Bottenviken) och lokal tillsammans med åtgärdsprogram för havsmiljön, att
nivå. Ja.
förvalta och skydda marina ekosystem.

14.4

Ja

Länsstyrelsen arbetar för delmålet genom åtgärderna inom Havs- och fiskeriprogrammet och genom att medverka i
processer med syfte att utforma regelverk och förvaltningsmodeller för ett långsiktigt hållbart fiske som genererar stor
samhällsnytta. Dessa frågor beslutas i stor utsträckning inom ramen för EU:s fiskeripolitik och på nationell nivå.

Nej

Vatten och fiske. Nej.

Länsstyrelsens möjlighet att påverka är därför i vissa
avseenden begränsad.

14.b

Ja

Länsstyrelsen arbetar för att de svenska fiskeresurserna ska fördelas och nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt som skapar
Nej
den största samlade samhällsnyttan ur socialt och ekonomiskt perspektiv. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar för
ett småskaligt fiske. Dessa frågor beslutas i stor utsträckning inom ramen för EU:s fiskeripolitik och på nationell nivå.

Vatten och fiske. Ja.

Länsstyrelsens möjlighet att påverka är därför i vissa
avseenden begränsad.

15.1

Ja

Vattenförvaltningsarbete på nationell nivå, regional (Bottenviken) och lokal nivå - åtgärdsprogram riktat till nationella
myndighetern och kommuner tas fram vart sjätte år med mål om god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag och
kustvatten samt även god kemisk och kvantitativ status i grundvatten. Ja, bedöms vara tillräcklig.

Samverkan inom vattenförvaltningen Åtgärdsprogram framtagen, men åtgärdstakten bedöms
med andra länder för gränsvatten. Ja. vara för låg för att nå god kemisk, ekologisk och
kvantitativ status till 2020.

16.1-2

Ja

Föräldrastödets fokus är på att det ska gynna barnens hälsosamma utveckling och samtidigt motverka följderna av ett dåligt
eller okunnigt föräldraskap. Ett gott föräldraskap minskar risken för att barn utsätts för våld, och det minskar i sin tur risken
för att barnet som vuxen kommer att utöva våld.

Nej

Det är viktigt att länsstyrelserna syns på EU-arenan i en
aktiv och tydlig debatt för att få till lagar, regler och
styrmedel som kan implementeras i den nationella
planeringen och politiken.

