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Länsstyrelsen som organisation 

Länsstyrelsen har som myndighet uppgift att samordna de aktörer och myndigheter som finns 

inom länet på sådan vis att de av regeringen uppsatta nationella målen får genomslag även i 

länet, samtidigt som hänsyn ska tas till de regionala egenskaperna som existerar där inom. 

Länsstyrelsen handhar därför som myndighet en myriad av frågor inom vitt så skilda områden 

så som: regional utveckling, transport-, landsbygds-, livsmedels-, djur-, miljö-, kultur-, 

handikapp-, försvars- och bostadsfrågor. För vart och ett av dessa finns tydligt angivna mål. 

 

Myndighetschef och högsta ansvarig på Länsstyrelsen är Landshövdingen, som i Stockholm 

heter Per Unckel. Närmast honom står Länsöverdirektören, Stig Orustfjord, som är hans 

ställföreträdare. Landshövdingen och länsöverdirektören fördelar mellan sig uppgiften att leda 

och samordna Länsstyrelsens verksamhet. Båda är utsedda av regeringen. 

Vidare är Länsstyrelsen uppbyggd av 7 interna avdelningar som alla lyder under 

länsledningen, varje avdelning har en avdelningschef som det övergripande ansvaret 

avdelningens arbete. Avdelningscheferna sammanträder varannan måndag med länsledningen 

i den så kallade ledningsgruppen, denna har till uppgift att leda, utveckla och samordna 

Länsstyrelsens verksamheter. De interna avdelningarna är även indelade i mindre 

ämnesspecifika enheter, som står under ledning av en enhetschef. Total finns 22 sådana 

enheter.  

 

Länsstyrelsen arbetar, som ovan stipulerat, som organisation, och tillika statlig myndighet, 

med många olika arbetsuppgifter som markant skiljer sig från varandra. Med en 

personalstyrka på över 500 anställda är det svårt att även inifrån organisationen få en tydlig 
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bild av alla de frågor som behandlas av handläggare och utredare på andra avdelningar än sin 

egen.  

 

Arbetsuppgifter 

Jag genomförde min praktik på enheten för EU-samarbete, som är en del av avdelningen för 

Regional Utveckling. På avdelningen för Regional Utveckling finns också: enheten för lokal 

och social utveckling samt enheten för näringsliv och infrastruktur. Sammantaget behandlas 

frågor rörande: 

 

• Kommunikationer  

• Näringsliv/Kompetens  

• Innovationer  

• RUP/RUFS (regionalt utvecklingsprogram samt regionplan för Stockholms län)  

• Internationellt samarbete  

• Strukturfondsarbete  

• Skärgård  

• Fiske  

• Jämställdhet  

• Integration  

• Förvaltning 

 

 

Enheten för EU-samarbete arbetar med strukturfondfrågor, där man både sjösätter egna EU-

finansierade projekt samtidigt som man är del av strukturfondspartnerskapets 

beredningsgrupp och därigenom utvärderar de regional- och socialfondsansökningar som 

inkommer och ger förslag på vilka projekt som bör prioriteras och vilka som bör avslås. 

Vidare arbetar enheten med östersjörelaterande frågor, skärgårdsfrågor och internationella 

relationer.  

Utöver detta är länsstyrelsen också värdorganisation för det svenska sekretariatet i Central 

Baltic, ett Interreg IV A program med huvudkontor i Åbo.  

 

Det uppgifter som jag arbetat närmast med har varit:  
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• Arrangerandet av en stor internationell konferens om skapandet av en gemensam 

Östersjöstrategi inom EU 

• Ett studiebesök av en rysk delegation från S:t Petersburg som skulle observera 

integrationspolitiken i Stockholms län 

• Landhövding Per Unckels återbesök till Konungariket Saudiarabien 

• Planerandet och genomförandet av S:t Petersburgsdagarna 

• Samordningsuppdraget 

 

Östersjöstrategin 

Bakgrund 

Östersjöstrategin är ett svar på de förändringar i östersjöområdet som skett under 90-talet och 

fortsätter ske idag. De baltiska länderna har under nu till mångt och mycket lämnat sitt 

totalitära arv och deltar mer och mer i den öppna marknaden. Detta medför att varor, tjänster 

och personer kan röra sig betydligt friare inom regionen än vad som var fallet förut. Vidare 

brottas hela regionen med stora miljöproblem, gällande framförallt Östersjön som räknas om 

ett av världens mest förorenade hav.  

Tanken bakom en gemensam Östersjöstrategi är inte att skapa nya strukturer med nya pengar 

knutna till sig, utan istället via de befintliga fonderna och programmen försöka koordinera 

såväl beslut som spenderingar på ett effektivare vis.  

 

Som ett led i denna skapandet av denna strategi så bestämdes det att en så kallad 

”stakeholderkonferens” skulle hållas i Stockholm, i ett försök ge de olika aktörerna som 

verkar inom Östersjöregionen en arena där de skulle kunna yttra eventuella önskemål, tankar, 

förslag och så vidare. Medarrangörer i konferensen var Europakommissionen och 

Länsstyrelsen i Stockholm.  

 

Då intresset för konferensen var stort bland de svenska aktörerna beslutades även att det 

skulle hållas en svensk hearing dagen innan den stakeholderkonferensen. Denna skulle 

erbjuda ett tillfälle för svenska aktörer som är verksamma inom östersjöområdet att uttrycka 

sina åsikter, tankar och funderingar kring en EU-gemensam östersjöstrategi inför 

kommissionens representanter. Medarrangörer var Sveriges kommuner och landsting och 

Länsstyrelsen i Stockholms län.  
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Arbetsuppgifter 

Mina arbetsuppgifter bestod dels i att delta i planeringsmöten och det allmänna förarbetet till 

de två konferenserna, detta innebar skriftliga och muntliga kontakter med kommissionen, 

SKL och andra för processen viktiga aktörer. Men även att delta i det praktiska utförandet av 

konferenserna, det vill säga att registrera deltagarna när de ankom, assisterar de inbjudna 

talarna med diverse tekniska och logistiska frågor.      

 

 

 

Integrationsbesök från S:t Petersburg 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Stockholms län har som del i Stockholm-Mälarregionen tecknat ett 

samarbetsavtal med S:t Petersburg stad. Då S:t Petersburg stad har på senare år bevittnat en 

kraftig ökning av både laglig och olaglig invandring, ville en delegation från staden besöka 

Stockholms län under två dagar, för att studera hur integrationsproblematik hanteras här. 

Detta för att assistera de i uppbyggnaden av ett så kallat ”toleransprogram” i S:t Petersburg 

stad. 

 

Arbetsuppgifter 

Planering och förarbete, samt deltagande under genomförandet av besöket. 

 

Återbesök i Saudiarabien 

Bakgrund 

Under juni månad 2008 stod Länsstyrelsen i Stockholm och Landshövding Per Unckel värd 

för ett besök av Prins Salman bin Abdulaziz Al Saud, som förutom sin kungliga titel också är 

Guvernör i delstaten Al-Riyadh. I samband med detta besök beslutades att den saudiska 

guvernören skulle stå som värd för ett svenskt svarsbesök. Detta sågs från svenskt håll som en 

möjlighet att utöka kontakterna med en av de viktigaste länderna i arabvärlden, varför det 

beslutades att två svenska delegationer skulle besöka Saudiarabien. En under ledning av 

Landshövding Per Unckel bestående av representanter från stockholmsområdet och olika 

myndigheter vars verksamhet var intressant för Saudiarabien. Men även en delegation som 

enkom bestod av olika företagsrepresentanter.  

 

Arbetsuppgifter 
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Kommunikation med de olika deltagarna, författande av PM, insamlandet av relevant 

information samt översättning av diverse kommunikéer.       

 

S:t Petersburgsdagarna 

Bakgrund 

2006 tecknade Länsstyrelsen i Stockholm och dåvarande Landshövding Mats Hellström ett 

samarbetsavtal med Guvernören i S:t Petersburg stad Valentina Matvienko. Avtalet omfattar 

inte bara Stockholms län utan även omkringliggande Mälarlän. Nuvarande Landshövding Per 

Unckel har förde arbetet vidare genom att skriva under en arbetsplan kopplad till S:t 

Petersburgsavtalet. En viktig del i arbetsplanen grundade sig i ett starkt önskemål ifrån S:t 

Petersburg stad är att genomföra så kallade St. Petersburgdagar i Stockholm-Mälarregionen1.  

Syftet var att en Stockholm-Mälarregionen skulle besökas av en stor delegation från S:t 

Petersburgs stad. Denna delegation skulle dels besöka de olika länen och där delta i av länen 

utvalda aktiviteter, föreläsningar och seminarier. Dels skulle delegationen även hålla en 

föreläsning om S:t Petersburgs stad. Det övergripande syftet med S:t Petersburgdagarna var 

att utveckla och intensifiera samarbetet mellan S:t Petersburgs stad och Stockholm-

Mälardalen samt att skapa ett fördjupat erfarenhetsutbyte och samarbete för att ömsesidigt 

kunna utveckla de båda regionerna. 

 

Tidpunkten för S:t Petersburgsdagarna fastslogs till 2-5 december 2008.  

 

 

Arbetsuppgifter 

Deltagande vid planeringsmöten med representanter från de inblandade svenska länen, 

utrikesdepartementet, ryska ambassaden, stockholmsregionens europakommitté, sidas 

östersjöenhet, andra inblandade svenska aktörer samt representanter från S:t Petersburgs stad. 

Författande av visumansökningar, översättning av diverse kommunikéer samt allmän 

kommunikation med den ryska sidan. Insamlandet och sammanställandet av relevant 

information. Deltagande vid genomförandet av dagarna. Författandet av en slutrapport. 

 

Samordningsuppdraget  

                                                 
1 Bestående av Stockholm, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro län, se 
http://www.malardalsradet.se/malarwww/main.nsf/page.items.www/B14E3F47E1FA9DF8C1256E89004E827D
?open  
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I och med den nuvarande finanskrisen, och de stora varsel som följde med denna, fick 

Landshövding Per Unckel i uppdrag av regeringen att samordna länets insatser för att till 

högsta möjliga mån dämpa effekterna av kris och varslen. 

 

Arbetsuppgifter 

Kommunikation med de inblandade aktörerna och branschföreträdarna samt deltagande vid 

planeringsmöten.  

 

 

Egna praktikrelaterande observationer och statsvetenskapliga reflektioner 

 

Generella observationer angående avdelningen för regional utveckling 

Mycket av avdelningens uppgifter kretsar kring frågan om samordning, det vill säga att få 

länets andra regionala och stora lokala aktörer att dra åt samma håll. Detta är ett problematiskt 

åtagande då länsstyrelsen som myndighet saknar all form av tvingande makt eller klart 

beslutsmandat. Detta innebär att länsstyrelsens roll som övervakare av att de av regeringen 

uppsatta nationella målen tydligt resonerar i den regionala politiken de facto tar formen av 

process där länsstyrelsen agerar medlare mellan andra starka regionala aktörer. Det är också 

tydligt att inte obetydlig del av arbetsuppgifter, projekt, konferenser, 

strukturfondsansökningar och så vidare involverar både andra regionala aktörer såväl som 

utomregionala aktörer verksamma i närliggande län.  

 

Inom arbetet med internationella relationer och EU-frågor är det för tjänstemannens 

vidkommande ett måste att denne i sin yrkesroll är uppmärksam och påläst inom det området 

och gällande premisser som styr det arbete som ligger framför en. Detta innebär att både 

kunna agera som medlare, när detta är nödvändigt, men även att kunna ”sätta ner foten” och 

påpeka de befogenheter som inblandade aktörer besitter – och kanske viktigare inte besitter.  

 

Samtidigt måste man som tjänsteman också vara medveten om att de aktörer med vilka man 

måste samverka också är delar av egna organisationer, byggda omkring egna 

bevekelsegrunder och egna motiv. En kännedom om dessa bevekelsegrunder och motiv är 

även det en förutsättning för att effektivt kunna sköta sitt arbete.  
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I denna mening är det därför svårare med internationell samverkan, då organisatoriska 

bevekelsegrunder, motiv, kutymer och så vidare är svåra att både förstå och avkoda. Här blir 

istället den individuella erfarenhet värd sin vikt i guld, liksom ett tydligt – på gränsen till 

övertydligt – förhållningssätt i alla kommunikationer. Likaså är förmågan att kunna 

improvisera och tänka snabbt och lösningsinriktat mycket viktig.   

 

Regional utveckling och governance     

En god regional utveckling är beroende av en god samverkan mellan de aktörer som utgör 

regionen och precis som R.A.W Rhodes skriver så är ”…responsibilities for tackling social 

and economic issues…blurred, the several institutions are power-dependent, and the resulting 

networks are autonomous and self-govering”2. Regionen är sammansatt av autonoma aktörer 

som måste byta erfarenheter, kunskaper och resurser med varandra för att fortsätta vara 

effektiva förmedlare av de tjänster de måste förmedla. Samverkan är således central. Men då 

dessa aktörer är just autonoma kan inte staten toppstyra denna samverkan på basis av beslut 

och tvingande makt. Den måste istället som Rhodes påpekar ”…use tools and techniques to 

steer and to guide”3  

 

Frågan som dock uppenbarar sig huruvida denna organisering av den regionala utvecklingen 

är den mest effektiva.  Även om Länsstyrelsen innehar det formella ansvaret att samordna den 

regionala politiken så är det problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Anslutningen till 

den Europeiska Unionen har medfört att den regionala nivån har ökat i betydelse, framförallt 

kopplat till de stora pengar som finns att hämta i de regionala strukturfonderna.  

 

Men besluten om hur regionen ska agera i regionala frågor faller inte under ett demokratiskt 

tak, utan fler – i och med att regionen sammansättning består av både en stark politiskt vald 

regional aktör i Landstinget, men också 23 stycken kommuner med självbestämmanderätt. 

Som Björk, Bostedt och Johansson skriver så medför en ökad samverkan mellan autonoma 

aktörer konsekvenser i förändrande gränser och ansvarsutkrävande4.  

 

För om staten, här representerad av Länsstyrelsen, inte helt kan styra de beslut som fattas kan 

den då hållas som ytterst ansvarig för dem?  

                                                 
2 Rhodes i Pierre et al 2000: 61 
3 Ibid  
4 Björk, Bosted & Johansson 2003:134 
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En lösning skulle då kunna vara inrättandet av demokratiskt valbart regionalt förbund med 

övergripande ansvar för den regionala utvecklingen.    

    


