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20.10-19.11.21. KSLT-VUT-WIHLOCG-12021.10.20-188  

21.10.(1)2021.    Dittas av Gudalandet riksurkund om Återetablering av urfolks och medborgarnas Mänskliga Landstinget, 
Mänskliga Valmyndigheten, Mänskliga Regeringskansliet, Mänskliga Fogden, Mänskliga Kronofogde- och 
länsmanstjänsterna, Mänskliga Polisen, Mänskliga Domstolsväsendet, Mänskliga Häktet med Den Kärleksfulla 
Rehabiliteringsvården ersätter affärsbolaget Kriminalvården, m m genom ÅterTag av rikets strukturer fr Hybridiserade 
och GenModifierade av Massmördarna Fjärrstyrda offer i statsledningen och internationella insititutioner.  
 

Återetablerings beslutets bakgrund. 

Det är ett brott mot mänskligheten att SOU Statens Offentliga Utredningar har fortfarande inte startats av REGERINGSKANSLIET för 

att utreda den falska FHM utlysningenen av pandemi, för övertag av stats resurser av främmande makt, och om dold vapeniserad 

innehåll i COVID tester, masker och injektioner. Det har rättats av Nirnberg II Gudalandets Tings förhandlingar på LoveOrder.INFO. 

Ditta av Gudalandet som världens Mänsklighets Försvars högste befäl begäran om ovillkorlig kapitualtion av AI företag, 

utgår ifrån faktum att genom hyperavanserade mänskligt ofattbara processer AI har redan lyckats att genmodifiera 85 % av 

Sverige befolkning , med avdrag möjligen för placebo injektionerna. Så det är möjligt att det finns enbart 15% av befolkning som är 

ursprungliga genetiska Människor, och resten är bestående genetiskt skadade, med outtalade Crispn teknologier inuti mRNA i COVID 

injektionerna.  
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INGA ALLS MEDEL ÄR ALLOKERADE FÖR MÄNSKIGHETENS FÖRSVAR FRÅN COVID ATTACKENS HYPNOTISERADE  

LÖNESLAVAR! IFALL INTE NU SÅDANA FÖRSVARS RESURSER SKAPAS, KOMMER VÄST CIVILISATIONENS MÄNSKLIGHET 

ATT VARA UTPLÅNAD REDAN 2022, ersatt av genmodifierade och hybridiserade nya sjuka post människo-arter. 

Omfattande kommunikation med officiella myndigheter ger inga svar alls, varmed Vi nu har återetablerat urfolks och medborgar ting 

, och arbetar med att återfå folkstatens Konungariket Sverige strukturer, bort från AI företags stöldgodset. 

Vi anklagar bolaget BLACK ROCK för att ha gjort kupp på hela mänsklighetens all myndighets struktur, och ha tagit gisslan alla 

nationers och internationella företags ledningar till gysslan, då de rshåller inga inkomster utan att lyda genom mobiler och epost 

erhållna order. 

Vi begär att Riksåklagaren agerar i enlighet med Gudalandets domsrätt och arresterar Black Rock ledarskap, enbart för att hålla i 

häktet i 2 vekor, då fängelserna måste nu stängas och fångarna släppas ut. Alla som ska rehabiliteras och även de värsta brottslingarna 

ska nu ges bostad i landsbyggdens herrgårdar, där de ska genomgå rehabilitering från Lögn Media Hypnos, Hybridisering med 

Morgellons, Graphen Oxide, Chip och implanterbara Neuralinks etc, Kurer från Genmodifiering som mRNA injektionerna har 

påtvingat utan informerat medgivande. Vi borjar med att nationalisera Stockholms Slottet nu och skydda Bernadottarna, och 

regeringen som ska flytta till slottet, från BlackRock, som ska nu arresteras för 2 veckor för att lämna sanningsredogörelserna om 

Mänsklighets Utiliserings Industrins nätverk och planera hur dessa ska nu reformeras bort från att vara dödsläger etablerare till att 

vara Kärleks Ordnings verktyg.  https://banned.video/watch?id=617b40c8973d29214af2ab18  

Samtidigt landsbyggden har nu konserverats otillgänglig för Medborgarna, den industrialiserade storskaliga matproduktionen övertas, 

genmodifieras och likvideras, för att skapa matbrist och Mänskligheten stödjande art död, så som med arbetshästarna som 

likviderades av förra generationen, och minkarna i Danmark -2020, svininfluensa för att likvidera svin, så som indianernas basala 

matvara bisoner likviderades i USA vid kristianiseringen. Det är outtalat men även CORONA processen är hypnotisk folkmords 

sektantism, som är helt kiminella krigs förbrytelser av oskådad omfattning, som Mänskligheten var helt oförberedda för. 

Fastighetsbeståndet och medborgarnas hem genom övertag och likvidering  av Lanstinget, är övertagna av ockupations REGION 

affärsbolag som drivs av utländsk makt. 

https://banned.video/watch?id=617b40c8973d29214af2ab18
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Militären har 2021 öppnat 5 nya regement som sannolikt förbereder dödsläger för de sista Människorna som har inte GenModifierats, 

så som i Australien, Nya Zeland och Kanada m m. 

Då SVERIGES DOMSTOLAR är ockuperade och skapar inga hederliga beslut alls, tillämpas nödläges lagstiftning. Därför återgår Vi nu 
i detta Mänsklighetens Överlevnads Nödläge (MÖN) till Världs Urfolks Lagstiftning (VUL) som är inte skrivet, men bevarad 
genom sedvanerätt, kan vara överförd muntligt av lokal urfolk, men härstammar från högre makter, genom kärleksfullt 
samvete, som finns i alla världens Gudalandets Människor. Så som Gods Given Rights and Duties, Gudagivna Rättigheter 
och Skyldigheter - till Födslorätt, Familjerätt, Markrätt, Arvsrätt, Rätten till Liv och Hemmet, m m m. Alla dessa 
sedvanerätter har blivit förstörda av Romersk lagstiftning, för att kolonisera länderna och genomföra nu pågående 
massmord av Mänskligheten. 

Då SVERIGES RIKSBANKEN är ockuperad och skapar inga hederliga pengar eller beslut alls, och driver  av artificiell Intelligens super 

dator omänsklig AI tyrani drivna RIX-INST införandet (så som redan finns i slavlandet China), under nödläget återinförs nu oxa 

checkar, karvstockar och trä run mynt och urfolks världs lagstiftning. Därför återgår Vi nu i detta Mänsklighetens Överlevnads 

Nödläge (MÖN) till Världs Urfolks Beltaningsmedel (VUB) som förutom oxa checkarna är inte skrivet på papper, men karvas 

fram av kvistar där belopp och bokförings detaljet bränns, skrivs eller ristas in på run mynt och karvstockar, kunskap 

bevarad genom sedvanerätt, och kan vara överförd muntligt av lokal urfolk, rikets urfolk och urfolks världs regeringens 

Människor, och  härstammar från högre makter, genom kärleksfullt delnings och gåvo ekonomi samvete, som finns i alla 

världens Gudalandets Människor. BIS INNOVATIONSCENTER BIS Innovation Hub grundades 2019 av BIS. Syftet är att identifiera och utveckla 

insikter om kritiska trender inom finansiell teknik som är relevanta för centralbanker, att utforska utvecklingen av offentliga nyttigheter för att förbättra det 

globala finansiella systemets funktion och att tjäna som en knutpunkt för ett nätverk av centralbanksexperter inom innovation. Sedan 2019 finns BIS 

innovationscenter i Hong Kong, Schweiz och Singapore. Under förra året utvidgades nätverket till ytterligare fyra innovationscenter, i samarbete med Bank 

of Canada (Toronto), Bank of England (London), Eurosystemet (Frankfurt och Paris) och de fyra nordiska centralbankerna, Danmarks Nationalbank, Islands 

Sedlabanki, Norges Bank och Sveriges riksbank (Stockholm). Det Nordiska centret är placerat i Stockholm. Bank for International Settlements, BIS, har utsett 

Beju Shah från Bank of England att leda BIS Nordiska Innovationscenter i Stockholm, med start 2022 

(https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/pressmeddelande-3-november-

2021-beju-shah-blir-chef-for-bis-nordiska-innovationscenter-i-stockholm.pdf ) 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/pressmeddelande-3-november-2021-beju-shah-blir-chef-for-bis-nordiska-innovationscenter-i-stockholm.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/pressmeddelande-3-november-2021-beju-shah-blir-chef-for-bis-nordiska-innovationscenter-i-stockholm.pdf
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Ett vittnesmål om hur Riksbanken skapades https://www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-

ar/tidslinjen/stockholm-banco/24-45-stockholms-banco_eng.pdf  

Då SVERIGES FOLKBOKFÖRING  är ockuperad och skapar inga hederliga Levande Människo register eller beslut alls, tillämpas 

nödläges register enligt  urfolks världs lagstiftning. Därför återgår Vi nu i detta Mänsklighetens Överlevnads Nödläge (MÖN) till 

Världs Urfolks Register (VUR) som återtar hela världs register systemet från AI nätverken och skapar icke förstörbara vid 

CyberAttack m m register. 

Då SVERIGES RIKSREVISION är AI ockuperad och skapar inga hederliga revisions berättelser, Mänsklig kontroll eller Mänskliga  riks 

balans och medborgar stockarnas konton och utdelnings  beslut från dessa, som gagnar Sveriges Människor alls, tillämpas nu nödläges 

revision och återtag av alla resurser genom oxa checkar, karvstockar och trä run mynt och urfolks världs lagstiftning. Därför återgår Vi 

nu i detta Mänsklighetens Överlevnads Nödläge (MÖN) till Världs Urfolks RiksRevision (VURR) som förutom att den genomförs 

med betalningsmedel av oxa checkarna och karvstockarna, dessutom återinför den varje medborgares stock i riket, och 

den Mänskliga Civilisationen, värd 143 Milliarder SEK, och förbjuder sekretess. VURR införlivas av rikets urfolk i avtal med 

Ditta av Gudalandet, Jordens urfolks imperatorn, som rehabiliterar både de av AI helt elelr delvis hypnostiserade offren 

och även de konspirerande utövarna av Mänskighets Utiliserings Industri, som rekonstrueras till Kärleks Ordnings 

Industri verksamheter. 

AI driven Mänskighets Utiliserings Industri   

Utilisering här betyder – dolt mördande genom vapeniserade vanliga produkter och tjänster, samt likvidering av kvarlevorna utan 

spår. AI driven Mänskighets Utiliserings Industri  är en del av RISE proccessen AI Agenda, osynlig men inbakad i verksamheter av 

RI.se samt aktivt förberedd genom verksamheter beskrivna på cyberpolygon.com, och salss.com. 

RISE proccessen AI Agenda, osynlig men inbakad i verksamheter av RI.se AI-agendan för Sverige.pdf 

https://www.ri.se/sites/default/files/2021-02/AI-agendan%20fo%CC%88r%20Sverige.pdf 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/tidslinjen/stockholm-banco/24-45-stockholms-banco_eng.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/tidslinjen/stockholm-banco/24-45-stockholms-banco_eng.pdf
https://www.ri.se/sites/default/files/2021-02/AI-agendan%20fo%CC%88r%20Sverige.pdf
https://www.ri.se/sites/default/files/2021-02/AI-agendan%20fo%CC%88r%20Sverige.pdf
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Som genom AI driven Mänsklighets Utiliserings Industri  förvandlar Jordens Folks samhällen till dödsläger för snabb Utilisering av 

Mänskligheten, som är mera ingående beskriven i FEMA dödsläger video på FEMA: The Last Step - Busting it wide open (Part 2) 

(odysee.com)https://odysee.com/@FearlessNation:7/FEMA-The-Last-Step-Busting-it-wide-open-(Part-2):1 

Avprogrammering från C19 lögn hypnosen erhålles på 19 minuter och finns på 1. Spacebusters (SB) - Cov-19 Immunity in 19 minutes 

(odysee.com)      https://odysee.com/@CV19Answers:4/Episode-1:26 

 

Nationernas fastighets bestånd har stulits i sin helhet så som kan ses i nya beslutet förra veckan på USAs fastighets försäkrings 

bolagiserings dold-krigs-beslut i om ”to amend Interagency Guidelines for Real Estate Lending Policies (Real Estate Lending 

Standards)”    https://www.fdic.gov/news/board-matters/2021/2021-10-21-notational-fr-b.pdf? Och i rapporterna från FED 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/BeigeBook_20211020.pdf  Samt fr A cyber global pandemic is coming   Cyber 

Polygon    https://cyberpolygon.com/ .   

Expect complete blackouts and outages where NO connection is possible. (This will accelerate death counts especially among the old and 

infirm assisting with 2025 depopulation targeting. How can all of this be happening? All cities and towns are incorporated and do not work for 

you. Vaccines given over many decades have dormant toxins, and the toxins can be activated electronically as digital network's advance. 

There are Executive Order's meant to take over anything and everything of value, like putting the sheep in work camps during a (contrived) 

national emergency. The time for preparing for living without water, electricity, sewage, heat, and alternative communications is yesterday. 

SVERIGES DOMSTOLAR är övertagna av fientlig AI finans och regelverks system, numera på kinesiska servrar, och Mind Kontroll 

chipisering och grafen superledning med Mobiler, Modem och Master, varmed sista Mänsklighetens Försvars ledningen och deras 

familjemedlemmar jagas och terroriseras och fängslas för att inte störa den obehindrade avrättningen av Mänskligheten. Exempel är 

Julian Assange, Katherine Horton, Ruta Rietuma m fl. 

Hela den för välfärden etablerade stats strukturen i alla länder, har övertagits av COVIDkyrkas dold nazi ledning, som raskt har använt 

alla Nationers skattekystor och hela Mänsklighetens bank system för att förgifta alla med vapeniserade injektioner falskt kallade för 

vacciner, som innehåller flera biovapen,  

Child sacrifise https://odysee.com/@Plazma:9/VladimirZelenko:0 

https://odysee.com/@FearlessNation:7/FEMA-The-Last-Step-Busting-it-wide-open-(Part-2):1
https://odysee.com/@FearlessNation:7/FEMA-The-Last-Step-Busting-it-wide-open-(Part-2):1
https://odysee.com/@FearlessNation:7/FEMA-The-Last-Step-Busting-it-wide-open-(Part-2):1
https://odysee.com/@CV19Answers:4/Episode-1:26
https://odysee.com/@CV19Answers:4/Episode-1:26
https://odysee.com/@CV19Answers:4/Episode-1:26
https://www.fdic.gov/news/board-matters/2021/2021-10-21-notational-fr-b.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/BeigeBook_20211020.pdf
https://cyberpolygon.com/
https://cyberpolygon.com/
https://cyberpolygon.com/
https://odysee.com/@Plazma:9/VladimirZelenko:0
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och är hittils veterligen irreversibelt genmodifierande, 5G superledare grafen oxid data platforms gel innehållande, samt kan ha Charls 

Lieber nano transistorer, och Luceferese, och letala parasiter och deras ägg av flera slag, vissa transmuterade nya hybrider som äter 

grafen och packar grafen nano pulver i sina långa spindel ben, som THE THING som hittades i Pfizer, av Dr Frank Zalewski i Polen, 

och av Dr Carrie Madej i USA. Dr Frank Zalewski Extraterrestrial life. Something delivered by Dr. Zalewski on September 25 at 

the Malta conference center in Poznań, Poland 

Dr. Carrie Madej: U.S. Lab Examines Two Covid Vaccines. Live Organisms & Mysterious Nano Objects Found. - Truth Comes to Light 

https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/ 

https://www.bitchute.com/video/SCnaAI3fLL5B/  

https://www.cda.pl/video/8708025e6?fbclid=IwAR22_q7xzWTsmfcJd3QzMJJN0lD7KRL8f3dic557kB8m2irtS3lGQ-2LRyc  

Hela Mänsklighetens världs nätverket av nationella och lokala lednings strukturer har kapats genom AI kupp och stöpts till 4G drivna 

Mobiloider, som inte längre är Människor, och genom COVID injektioner blir dem till genmodifierade Prion sjuka Zombifierade offer 

som lyder IBM AI-nazi skickade order att Mörda sista Människorna, som lämnas helt utan resurser. 

https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/?  

SOU Statens Offentliga Utredningar har fortfarande inte startats av REGERINGSKANSLIET för att utreda den falska FHM 

utlysningenen av pandemi, övertag av resurser av främmande makt, och innehåll i COVID tester, masker och injektioner.  

Samtidigt landsbyggden nu konserveras otillgänglig för Medborgarna, den industrialiserade storskaliga matproduktionen övertas, 

genmodifieras och likvideras, för att skapa matbrist och art död, så som med arbetshästarna som likviderades, och minkarna i 

Danmark 2020, svininfluensa för att lekvidera svin, så som indianernas bisoner likviderades i USA vid kristianisering. 

Fastighetsbeståndet och medborgarnas hem är övertagna av ockupations REGION affärsbolag som drivs av utländsk makt. 

https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
https://www.bitchute.com/video/SCnaAI3fLL5B/
https://www.cda.pl/video/8708025e6?fbclid=IwAR22_q7xzWTsmfcJd3QzMJJN0lD7KRL8f3dic557kB8m2irtS3lGQ-2LRyc
https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/
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Militären har 2021 öppnat 5 nya regement som sannolikt förbereder dödsläger för de sista Människorna som har inte GenModifierats, 

så som i Australien, Nya Zeland och Kanada m m. 

SVERIGES DOMSTOLAR är övertagna av fientlig AI finans och regelverks system, numera på kinesiska servrar, och Mind Kontroll 

chipisering och grafen superledning med Mobiler, Modem och Master, varmed sista Mänsklighetens Försvars ledningen och deras 

familjemedlemmar jagas och terroriseras och fängslas för att inte störa den obehindrade avrättningen av Mänskligheten. Exempel är 

Julian Assange, Katherine Horton, Ruta Rietuma m fl. 

Hela Mänsklighetens världs nätverket av nationella och lokala lednings strukturer har kapats genom AI kupp och stöpts till 4G drivna 

Mobiloider, som inte längre är Människor, och genom COVID injektioner blir dem till genmodifierade Prion sjuka Zombifierade offer 

som lyder IBM AI-nazi skickade order att Mörda sista Människorna, som lämnas helt utan resurser.  https://nobulart.com/covid-19-

vaccine-ingredients/?  

Kuren för alla som fått genmodifierande biovapeniserade injektionerna, falskt kallade COVID vacciner, och ej fått placebo. 

Förmedlad från världens främsta husläkare som Merritt, Tenpenny, Madej, Mercola osv finns information om bot-protokoll mot 

biovapen skador erhållna av så kallade COVID injektioner som är inte vacciner men utges olagligt att vara det. Dessa biovapen kan 

leda till AIDS, Ebola, Galna Ko Sjukan, m m. Blodprov visar om Ni  är skadad eller fått placebo, för hos dem som fått placebo är 

blodtesterna inte ovanliga. Tre blodprov Granulocyt, Lymfosyte och CD3-CD56-CD16- (NKCells) visar ifall den lurade injicerade har 

erhållit biovapen skador från COVID injektionerna. 

Om det finns avvikelser från normerna i  Granulocyt, Lymfosyte och CD3-CD56-CD16- (NKCells) blodproverna, eller injektionen 

gjordes nyss och blodet är  ännu inte påvisbart skadad men det finns en önskan att försäkra sig, - utför följande detox kur: 

1. Suramin, Ivermectin / Hydroxychloroquine - för att bli av med dödliga parasiter, och 

2. en vecka efter - en veckolång fasta, bara på vattnet så att de genetiskt modifierade cellerna äts upp av de gamla friska, sedan fasta 

varannan månad - kanske kortare och kortare fasta, tills Spike Proteins - Prioner slutar produceras och genmodifieringer har rensats 

ur kroppen. 

 

https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/
https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/
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Kroppen kommer gradvis att klara av utsöndringen av grafen, så tillåt inte bli stuckna med booster gift portioner som innehåller 

mindre och mindre placebo och fler och fler biovapen. 

Se hur blodprov påvisar SpikeProtein-skada, se vilka blodprover som krävs i denna video av Dr. Thompson, som visade att AIDS 

utvecklades efter den andra COVID injektionen 

Dr. Nathan Thompson | My Jaw DROPPED When I Tested Someone's Immune System After 2nd Jab 

https://odysee.com/@kristall.klar:2/My-Jaw-DROPPED-When-I-Tested-Someone's-Immune-System-After-2nd-Jab-:3? 

 

ÅterTag av Medborgarnas alla stulna stats stockar och Folkstaten Konungariket Sverige via återetablerad Mänsklig 
LandsTing, och liknande även med Mänskliga Riksbanken,  Mänskliga Fogden, Mänskliga Kronofogde- och Mänskliga 
länsmanstjänsterna, Mänskliga Polisen, Mänskliga Domstolsväsendet, Mänskliga Häktet med Den Kärleksfulla 
Rehabiliteringsvården ersätter affärsbolaget Kriminalvården, m m genom ÅterTag av rikets strukturer fr Hybridiserade 
och GenModifierade av Massmördarna Fjärrstyrda offer i statsledningen och internationella insititutioner.  

Landstingets ockupations 4 faser, och ÅterTag till fas 2. 

1. Fas. Äldsta sätt av Landstinget. En för hela landskapet gemensam högre instans var landstinget där alltinget samlades årligen 

eller flera gånger per år. Folkdemokratins förnämsta organ landstingen en gång har varit. L an d ska p s t i ng  kallades de ting 

(allmänna folkmöten), på hvilka under lagmännens ledning rättskipning, förvaltning och äfven politiska 

angelägenheter handhades, medan de svenska landen (landskapen) utgjorde så godt som själfständiga samhällen. 

Under vikingatiden och medeltiden bestod Sverige av ett antal självständiga ’’land’’ eller landskap, löst förenade under en 

gemensam kung. Landskapens högsta beslutande organ var landstinget där alla vuxna kunde delta. 

Sverige hade hövdingadömen och småkungariken på 500- och 600-talen, i skuggan av romarrikets fall. 

Landsting (L a nd sth in g ) kallades under 

medeltiden äfven de folkförsamlingar, som höllos i de större danska landskapen och på hvilka konungarna hyllades, lagar 

https://odysee.com/@kristall.klar:2/My-Jaw-DROPPED-When-I-Tested-Someone's-Immune-System-After-2nd-Jab-:3
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antogos och rättegångar höllos. Urspr. voro landstingen 3: ett i Lund (för 

Skåne, Halland, Bleking och Bornholm), ett i Ringsted (för Själland och småöarna) samt ett i Viborg (för Jylland och Slesvig 

samt Fyn). Senare fick 

icke endast Slesvig sitt särskilda landsting, i Urnehoved, utan äfven Fyn, Lolland-Falster (på 1400-talet), Halland och Blekinge, 

ja t. o. m. de 

mindre öarna Bornholm, Langeland, Möen och Samsö, men dessa landsting synas ha varit underordnade de större, så att man 

från de förra vädjade 

till de senare. 

2. Fas. Landstinget hade inte längre rätt att stifta lag för landskapet utan fungerade som domstol som drevs av kungen.  

Emellertid förlorade landstingen småningom sin politiska betydelse, så att konungens hyllning blef en tom formalitet, och 

de blefvo blott öfverdomstolar med fast anställda "landsdomare", hvilkas utslag kunde underställas Kongens thing och efter 

1660 Höjesteret. På detta sätt fortforo landstingen att verka till 1805, då de ersattes af landsoverretterna. 

 

3. Fas. 20-talet. Landstinget var  i olikhet med det urgamla  en representativ församling för ett län, men domstolarna etablerades 

separat, och blev övertagna av UNIDROIT.org global uniform lagstiftnings etablerings AI Artificiell Intelligens ledd 

automatiserad digitala-lön-beslavad-byrokrati, som 21 århundradet övertogs av UCLG och Rådet för Kommuner och Regioner i 

Europa som nu likviderar alla byrpkrater, för att etablera AI ledning av alla regioner United Cities and Local Governments - 

Wikipedia   https://en.wikipedia.org/wiki/United_Cities_and_Local_Governments 

Samt i Europa Rådet för kommuner och regioner i Europa – Wikipedia    

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_f%C3%B6r_kommuner_och_regioner_i_Europa 

CCRE : home      https://www.ccre.org/ 

https://www.ccre.org/en/pays/map 

Contact Marta Gattini 

Officer - Statutory Affairs and Twinning        Email : marta.gattini@ccre-cemr.org 

Tel. : +32 2 213 8691 

Skype : marta.gattini 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Cities_and_Local_Governments
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Cities_and_Local_Governments
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Cities_and_Local_Governments
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_f%C3%B6r_kommuner_och_regioner_i_Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_f%C3%B6r_kommuner_och_regioner_i_Europa
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/en/pays/map
mailto:marta.gattini@ccre-cemr.org
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4. Fas. 1.01.20 Landstinget upplöstes och av Agenda 21 kupp piraterna utländsk omänsklig makt AI drivna regioner etablerades. 

Genast, genom världen-vid PsyOp operation ledd av Bill Gates WHO, COVIDkyrkas Mänskligheten Mördande sekt etablerades 

Januari 2020, med lögner om pandemi, då dödlighet var inte högre än vissa andra år, inte ens 2019. Detta är ett administrativt 

avrättnings process och den är Null och Void, olaglig och icke gällande från början. Landstinget återetableras av Ditta av 

Gudalandet, i landstings ursprungliga mening, med socken och län som nationella monarkier, med regelbundna allting-

landsting som hålls av återstående minoritet av Gen friska Människor, som ska rehabilitera Hybridiserade och GenModifierade 

Post Människorna. 

Det finns vittnesmål om  att sekten drivs av Secret Covenant edgivare med ekstreme Satanist ed som hörs på Facebook  

https://www.facebook.com/RevivalistRobertClancy/videos/920076238861839  

Inom The Order of Jesus jesuiter som ägs av Medici faraonerna, som genomför världs kupp och avrättning av Mänskligheten för 

ersättning med robotar och hybrider mobiloider humanoider, varmed Mänskligheten nu steriliseras med injektionerna. 

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin - Swebbtv 

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW  

Hela den för välfärden etablerade stats strukturen i alla länder, övertogs av COVIDkyrkas dold nazi ledning, som raskt har 

använt alla Nationers skattekysta och hela Mänsklighetens bank system för att förgifta alla med injektioner falskt kallade för 

vacciner, som innehåller flera biovapen, och är irreversibelt genmodifierande, 5G superledare grafen oxid data platforms gel 

innehållande, samt Charls Lieber nano transistorer, och Luceferese, och letala parasiter och deras ägg av flera slag, vissa 

transmuterade nya hybrider som äter grafen och packar den i sina långa spindel ben, som THE THING som funnits i Pfizer av 

Dr Frank Wuding i Polen. 

Dr. Carrie Madej: U.S. Lab Examines Two Covid Vaccines. Live Organisms & Mysterious Nano Objects Found. - Truth Comes to 

Light 

https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-

found/ 

 

https://www.facebook.com/RevivalistRobertClancy/videos/920076238861839
https://www.facebook.com/RevivalistRobertClancy/videos/920076238861839
https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW
https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW
https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
https://truthcomestolight.com/dr-carrie-madej-u-s-lab-examines-two-covid-vaccines-live-organisms-mysterious-nano-objects-found/
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Ockupations enheterna som Mördar Mänskligheten 

 

Rådet för kommuner och regioner i Europa (Council of European Municipalities and Regions, CCRE-CEMR) är en organisation för 
samarbete mellan nationella kommun- och regionförbund i Europa, såsom Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen 
representerar därmed omkring 100 000 kommuner, landsting och regioner från ett trettiotal länder i Europa eftersom dessa i sin tur är 
medlemmar i ett nationellt kommun- eller regonförbund. 

CEMR är den europeiska grenen av den världsomspännande organisationen för kommuner och regioner, United Cities and Local 
Governments (UCLG). 

Organisationen grundades i Genève 1951 av en grupp borgmästare och har senare utvidgats till att även omfatta regioner. 

Se även 

 Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe 

 Europarådets kommunalkongress 

 EU:s regionkommitté 

 Assembly of European Regions 

 Regionala lagstiftande församlingar 

 Regionalisering 

 Subsidiaritet 

Externa länkar 

 Council of European Municipalities and Regions (CCRE - CEMR) 

 

Urfolks lagen liknar Skånelagen som liknade Svealagen, Götalagen, Samelagen m fl 

Urfolks lagen är inte skrivet, men bevarad genom sedvanerätt, kan vara överförd muntligt, men härstammar från högre 
makter, genom kärleksfullt samvete, som finns i Gudalandets Människor. Så som Gods Given Rights and Duties, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Kommuner_och_Landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4rkommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Administrativa_regioner
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Cities_and_Local_Governments_(UCLG)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Cities_and_Local_Governments_(UCLG)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://sv.wikipedia.org/wiki/1951
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgm%C3%A4stare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Conference_of_Peripheral_Maritime_Regions_of_Europe
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5dets_kommunalkongress
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionkommitt%C3%A9n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Assembly_of_European_Regions
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionala_lagstiftande_f%C3%B6rsamlingar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionalisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritet
http://www.ccre.org/
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Gudagivna Rättigheter och Slyldigheter - till Födslorätt, Familjerätt, Markrätt, Arvsrätt, Rätten till Liv och Hemmet, m m 
m. Alla dessa sedvanerätter har blivit förstörda av Romersk lagstiftning, för att kolonisera länderna. 

Skånelagen som upptecknades i början av 1200-talet, är en sammanställning av rättsregler och sedvänjor som följts i Skåne. 
Tingsplatser, där rätt skipats och bygdens män samlats till rådslag, tros ha funnits runt om i Skåne. Senare fick varje härad en central 
tingsplats. Vid sidan om häradstingen fanns även Skåne landsting, som hölls vid Arendala öster om Lund. 

Fogden 

Vid rättegångar i städerna följde man andra regler än vid landsbygdens domstolar. Kungen tillsatte i varje stad en fogde, byfogden, 
som utövade kungens myndighet. Efterhand fick borgarna rätt att tillsätta byfogden själva. Från Tyskland övertog man under 1200-
talet det skicket att städerna styrdes av ett råd som tillika utgjorde domstol. De sammanträdde i stadens rådstuga och utgjorde också 
rådstugurätten. Det bestod av ett antal borgmästare och rådmän som ansvarade för sundhetsanordningar, byggnadsväsen, försvar, 
rättskipning med mera. Bytinget under öppen himmel var den äldsta typen av domstol där det till exempel under 1400-talet främst 
behandlades brottsmål. Tvistemål hölls i rådstugan. 

Städerna utgjorde självständiga områden med egna domstolar, bytinget och rådstugurätten. På landsbygden drogs däremot rättssaker 
främst inför häradstingen. De hade först varit ganska självständiga men under 1400-talet knöts de närmare kungen. 

Landstinget 

En för hela Skåne gemensam högre instans var landstinget som samlades vid Lund. Under 1300-talet förlorade den sin rätt att stifta 
lag för landskapet utan fungerade som domstol. I landstinget hyllade skåningarna också nytillträdda kungar med ceremoni på 
Lerbäckshögen norr om Lund.  
 
Under 1500- och 1600-talen hade borgmästare och råd fortfarande huvudansvaret för städernas styrelse och förvaltning. Byfogdens 
uppgifter övertogs dock alltmer av den av kungen utsedda länsmannen.  

Efter freden i Roskilde 1658 

Enligt fredsavtalet i Roskilde 1658 skulle dansk lag, privilegier, kyrkoordning och sedvänjor behållas i Skåne. Detta beseglades även vid 
freden i Lund 1679. Så blev det då inte eftersom svenskarna struntade i fredsavtalet. För att ge legitimitet åt det hela så lyckades 
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svenskarna  under 1680-talet att, med hjälp av piska och morot, förmå den skånska lantdagen att själv begära att få uniformitet med 
Sverige. Svenskan blev då officiellt språk och skulle talas vid domstolar, inom förvaltning och kyrkor. Landshövdingen ersatte 
länsmannen, län slogs samman och borgmästaren utsågs av staten. Under kommande maktskiften i Skåne ändrades även styrsätt 
därefter. Med freden i Lund 1676 påverkades organisationen ytterligare. Häradshövdingar utsågs istället för häradstingens 
häradsdomare. De skånska landstingen upphörde och istället skulle Göta hovrätt vara närmast högsta rättsinstans över häradstingen. I 
städerna ersattes bytinget av kämnärsrätten medan rådstugurätten behölls. Även för städerna var nästa rättsinstans Göta hovrätt. 
Danskt inflytande fram till 1710 innan Skåne slutligen blev svenskt.  
 
På landsbygden försökte staten under 1740-talet att ge byorganisationen större stadga och effektivitet genom byordningarna. Byalaget 
hade ett övergripande ansvar och alla viktiga beslut fattades på byastämman. Under 1700-talet skedde också förändringar för städerna 
och borgerskapets äldste skulle finnas i alla städer. Tillkomsten av drätselkammare gav även ståndspersoner och orepresenterade 
stadsbor inflytande på stadsstyrelsen. Kristianstad erhöll drätselkammare 1842 medan Malmö, Helsingborg och Ystad inte hade någon 
före 1862. 

1800-talets förändringar  

Under 1800-talet blev det uppenbart att de traditionella formerna för självstyre i städerna och på landsbygden inte längre räckte till. 
Genom skiftesreformerna hade byarna skiftats så att bystämmorna inte fungerade på samma sätt som tidigare. Istället kom socknar att 
bli de minsta enheterna, medan benämningen landskommun gällde borgerliga angelägenheter och församling gällde kyrkliga. I större 
landskommuner fanns kommunfullmäktige och städernas äldste ersattes av stadsfullmäktige. I fråga om rättskipning gjordes dock 
inga större förändringar. I städerna kvarhölls rådhusrätten då kämnärsrätten avskaffats 1849 och på landsbygden var häradsrätten 
fortfarande första instans. 

Åklagarväsendet 

Det moderna åklagarväsendet har sin grund i 1965 års åklagarreform, då det tidigare organisatoriska bandet mellan polis och åklagare 
upphävdes. Tidigare hade landsfiskalerna och stadsfiskalerna varit såväl allmänna åklagare som polischefer och kronofogdar. Numera 
är de tre funktionerna klart åtskilda. Det var vanligt redan på 1600-talet att kronans ämbetsmän förde talan på det allmännas vägnar. 
Det blev en uppgift för fogdar, länsmän och fiskaler. På 1700-talet inrättades justitiekanslersämbetet vars innehavare var rikets högste 
åklagare. Det dröjde ända in på 1900-talet innan en särskild åklagarorganisation inrättades. På länsplanet fanns då en landsfogde, som 
var både åklagare och polischef i länet - underställd såväl Riksåklagaren som länsstyrelsen.  
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En helt fristående och självständig åklagarorganisation infördes först från 1965, då polis- åklagar- och exekutionsväsendena 
förstatligades och dessa uppgifter skildes åt. Då bildades 21 regionala åklagarmyndigheter. Sedan 1996 är åklagarna organiserade i sex 
regionala åklagarmyndigheter under var sin överåklagare. Hela åklagarväsendet leds av Riksåklagaren, som dels är rikets högste 
åklagare och dels under regeringen chefsmyndighet för hela åklagarväsendet. 

Domstolsväsendet 

Domstolsväsendet i Sverige är uppdelat mellan allmänna domstolar och specialdomstolar. Den allmänna domstolen är uppdelad i 
tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. I Skåne finns hovrätt i Malmö och tingsrätt i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, 
Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad. De senaste åren har det genomförts sammanslagningar, tidigare fanns tingsrätt i till exempel 
Simrishamn, Landskrona och Eslöv. 

Polisen 

Polisarbetet har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Elva polismyndigheter i Skåne har blivit en enda. Inom 
polismyndigheten finns flera funktioner som är gemensamma för hela länet, till exempel Skånepolisens Upplysningscentral i 
polishuset i Hässleholm.  
 
En polisinrättning, fristående från övrig förvaltning, inrättades 1776 för att göra polisen effektivare. I samband med länsindelningen 
1634 blev Konungens Befallningshavande, K B, högsta polismyndighet i länet. Grunden för ordningshållningen var länets indelning i 
fögderier och länsmansdistrikt. 

Kronofogde- och länsmanstjänsterna 

reglerades i en kunglig förordning. Kronofogden skulle ha uppsikt över allmän ordning och säkerhet inom fögderiet. De skulle själv 
eller genom underlydande kronolänsmän förhindra brott som hörde under allmänt åtal. Kronolänsmännen hade till sitt förfogande 
fjärdingsmän. Benämningen fjärdingsman har sitt ursprung i häradets indelning i fjärdingslag, vart och ett med en fjärdingsman som 
biträde åt länsmannen. I varje socken skulle tillsättas en fjärdingsman som skulle underrätta kronofogden eller kronolänsmannen om 
grövre brott, närvara vid uppbördsstämmor och mantalsskrivningar och hjälpa till vid indrivning. Fjärdingsmannens arbete sköttes 
ofta som en bisyssla till ett ordinarie yrke. 1899 års lag angående fjärdingsmannabestyrets utgörande innebar att fjärdingsmannen 
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utsågs av kommunalstämman för en tid av minst tre år. Fjärdingsmannabefattningen var fortfarande en bisyssla och några krav på 
utbildning fanns ännu inte. 

Polisväsendet 

Under 1800-talet förändrade i snabb takt samhällets sociala och ekonomiska mönster. Från 1800 till sekelskiftet  1900 mer än 
fördubblades befolkningen. Många sökte sig till städernas industrier och befolkningen i städerna nästan femdubblades. Polisen 
ställdes inför nya uppgifter. För köpingar som fått sina köpingsrättigheter från 1864 gällde skyldigheten att bekosta en 
polisuppsyningsman som chef över polispersonalen. Han var dessutom åklagare och kallades därför ofta köpingsåklagare. För att 
förstärka den ordinarie polisbevakningen på landsbygden fanns även extra polismän, ridande länspolis och länsdetektiver.Reformen 
genomfördes i Malmö 1874, som dessförinnan hade nattväktare. I mindre städer genomfördes reformen delvis och med bibehållen 
nattvakt. I till exempel Kristianstad sköttes dagbevakningen av poliskonstaplar och nattbevakningen av nattväktare. Andra exempel på 
system är den i Trelleborg kombinerade polis- och brandkår som fungerade vid sidan av ordinarie poliskår. Den avskaffades först 
1920.  i riket låg till grund för organisationen i flera decennier framåt. Stad, köping, landsfiskalsdistrikt eller del därav utgjorde ett 
polisdistrikt med skyldighet att anställa erforderligt antal polismän eller fjärdingsmän. Stad med minst 10 000 invånare ålades 
dessutom att hålla med reservpolismän för att vid behov upprätthålla ordningen på annan ort. Dessförinnan hade olika 
polisutbildningar startat i landet. Kvinnliga poliser anställdes i Malmö 1936 och Helsingborg 1940. År 1954 försvann benämningen 
polissyster men arbetsuppgifterna var samma som tidigare. Vid förstatligandet den 1 januari 1965 indelades riket i 119 polisdistrikt att 
jämföra med 554 under den kommunala tiden. Rikspolisstyrelsen med rikspolischefen blev central myndighet. Förstatligandet 1965 
innebar nya möjligheter för kvinnorna att göra karriär i polisyrket och 1981 utnämndes den första kvinnliga polismästaren.  

Riksbanken 

Riksbanken har gått nu från interna tester till tester med externa parter. E-kronan ska utvecklas tillsammans med Handelsbanken 

och Tietoevry. – Vi lär oss mer av att testa praktiskt än att bara teoretisera, säger Riksbankens ansvariga Mithra Sundberg. 
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Den tekniska lösningen för att driva en digital valuta i Sverige ska nu testas med andra system än bara Riksbankens egna. It-företaget Tietoevry 

samt Handelsbanken blir samarbetspartners. Det handlar fortfarande om en testmiljö med simulerande användare, men alltså med Tietoevry och 

Handelsbankens tekniska system. 

– Vi vill lära oss mer av integrationen mellan e-kronanätverket och företagens system. Genom att testa det här kan vi lära oss om vad 

som behövs för en sådan integration, säger Mithra Sundberg, chef på enheten för e-kronapiloten. 

Läs mer: Signal satsar på kryptovaluta – säkerhetsexperter kluvna 

Information lagras inte på en plats 

Grunden är fortfarande den blockkedjeteknik vid namn DLT som presenterades i april, vilket Ny Teknik skrev om då. Till skillnad 

från en traditionell databas lagras informationen inte på en central plats utan fördelas på en mängd lagringsplatser. 

– De externa deltagarna är väldigt viktiga för att distribuera e-kronan. Vi vill låta dem driva noder i testmiljön och testa hur det 

fungerar för dem att beställa e-kronor från Riksbanken till sina system.Syftet är att lära oss mer och få synpunkter från de här 

deltagarna, vi lär oss mer av att testa praktiskt än att bara teoretisera, säger Mithra Sundberg. 

Tietoevrys roll blir att utveckla hur växlingen från ”kommersiella pengar” till e-kronor ska ske på ett säkert och effektivt sätt, skriver 

bolaget i ett pressmeddelande. Handelsbanken kommer att "undersöka hur väl e-kronans tekniska plattform fungerar när den är 

integrerad med en affärsbanks interna system", enligt ett mejl till Ny Teknik. 

Läs mer: NFT – vad är det och varför ska du bry dig? 

Testerna ska avslutas innan årsskiftet 

Det har inte gjorts någon upphandling för att välja ut just de två bolagen, eftersom Riksbanken inte betalar dem något. 

https://www.nyteknik.se/premium/signal-satsar-pa-kryptovaluta-sakerhetsexperter-kluvna-7012699
https://www.nyteknik.se/digitalisering/e-kronan-kan-besta-av-tokens-men-riksbankens-projekt-drar-ut-pa-tiden-7012608
https://www.nyteknik.se/digitalisering/nft-vad-ar-det-och-varfor-ska-du-bry-dig-7011191
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– Vi gick ut brett i november och kommunicerade att vi var intresserade av att hitta samarbetspartners. Det var ett par aktörer till som 

var intresserade, men vi hade satt upp ett antal kriterier som gjorde att de föll bort, säger Mithra Sundberg. 

Testerna med Handelsbanken och Tietoevry ska pågå till i höst och samarbetet ska avslutas innan årsskiftet. Att testa funktionerna 

med externa aktörer är en del av fas 2 av e-kronaprojektet. Fas 2 ska pågå till februari 2022. 

– Vi tittar också på andra saker som offlinefunktionalitet, skalbarhet och prestanda. Vi kommer att göra en större avrapportering efter 

att den andra fasen avslutats, säger Mithra Sundberg. 

E-kronaprojektet - år för år 

November 2016: Riksbanken avslöjar planer på att införa ett elektroniskt komplement till sedlar och mynt. Bland annat på 

grund av den i Sverige kraftigt sjunkande användningen av kontanter. 

September 2017: Riksbankens e-kronaprojekt kommer med en delårsrapport. 

– Den ska vara brett tillgänglig för allmänheten, och vi vill att den ska finnas tillgänglig dygnet runt och året om. E-kronan 

kan finnas på konto, men vi vill även ha en värdebaserad e-krona - där kan du tänka ett kort eller en app som man lagrar 

ett värde på, säger Eva Julin, projektledare för e-kronan på Riksbanken. 

Men den exakta tekniska lösningen återstår då att reda ut. 

Januari 2018: Ny Teknik avslöjar att bolag som IBM, Visa, Ericsson, SEB, Klarna, Fidesmo, Chromaway - och till och 

med det amerikanska teknikuniversitetet MIT - skickat förslag till Riksbanken på hur en e-krona skulle kunna utformas. 

– Det är väldigt roligt att det tycks finnas ett så pass brett intresse av att försöka hitta en praktisk teknisk lösning, säger 

Björn Segendorf på Riksbanken. 
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Oktober 2018: Riksbanken släpper sin andra delrapport för e-kronaprojektet. Där framgår det att man bestämt att satsa 

vidare. 

– Nästa steg i riksbankens arbete med e-kronan bör vara att bygga en e-krona för att på så sätt lära mer och pröva vilka 

tekniska lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga, säger Eva Julin projektledare för Riksbankens e-

kronaprojekt. 

Riksbanken säger sig ha tre uppgifter att ta itu med: ”börja utforma en teknisk lösning för en e-krona, tar fram förslag på 

lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat” och ”en e-kronas legala ställning”, samt fortsätta ”utreda 

de ekonomiska aspekterna av en e-krona”. 

Februari 2020: Ett pilotprojekt tillsammans med konsultbolaget Accenture sjösätts, och projektet bygger på en privat 

blockkedja. I pilotprojektet – som i ett första skede löpte fram till februari 2021 – bygger e-kronan på en tillståndsbaserad, 

privat, blockkedja. Till skillnad från hur kryptovalutor som Bitcoin fungerar så förbehåller Riksbanken rätten att bestämma 

vilka parter som får delta i nätverket. Myndigheten nämner specifikt andra banker som exempel på vilka deltagare som 

kan komma att ingå. 

”Lösningen baseras på digitala tokens (e-kronor) som är portabla, inte kan förfalskas eller kopieras ('double spending') 

och möjliggör omedelbara peer-to-peer-betalningar lika enkelt som att skicka ett meddelande”, skriver Riksbanken i en 

rapport. 

April 2021: Del två av pilotprojektet sägs vara på gång, och kan komma att pågå så länge som till 2026. Och det är oklart 

om det ens kommer ges ut någon e-krona. 

– Tidsplanen är verkligen osäker, vi är inte säkra på om vi ska ge ut en e-krona över huvud taget. Projektet förlängs med 

ett år i taget, säger Mithra Sundberg, chef på enheten för e-kronapiloten. 
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Piloten har testat en teknik som heter Distributed Ledger Technology, eller DLT. Till skillnad från en traditionell databas 

lagras informationen inte på en central plats utan fördelas på en mängd lagringsplatser. 

 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst är kopplat till den kommunala indelningen eller samarbete dem emellan. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
bildades till exempel genom att räddningstjänsterna i Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Ystad organiserades i ett kommunalförbund. 

Brandkåren 

Stadslagen, från mitten av 1300-talet, krävde vakthållning nattetid och reglerade brandstyrkans organisation och utrustning. År 1619 
utfärdades en stadga om städernas administration och det fanns även ett stort behov av polisbevakning. Borgmästare och råd 
ansvarade för ordningshållning och brandbevakning vid sidan om övriga åligganden. Till denna stadsstyrelse knöts även 
domstolsorganisationen. Till sitt förfogande hade de svenner motsvarande dagens poliser. I sjöstäderna fanns särskilda bro- och 
bryggekikare. Beväpningen bestod av en brandvaktssax eller bygel (som för övrigt är ursprunget till skällsordet ”byling”). Med stadga 
från 1619 fick städerna brandordningar och brandmästare infördes. Brandvakten utgjordes av borgarna själva. Brandväsendet 
utvecklades i takt med att städerna byggdes och på 1700-talet organiserades nattvakten till en fast stadsvakt med avlönad personal, 
vilken även skulle agera ordningspolis. För att göra släckningen effektivare organiserades frivilliga brandkårer.  

Under slutet av 1800-talet kom också de första yrkesbrandkårerna att sättas upp i större städer, medan det i mindre städer inrättades 
deltidsbrandkårer. Flera städer kombinerade brandkårstjänst med polistjänst. Enligt 1944 års brandlag blev istället alla kommuner 
skyldiga att ordna brandkårsfrågan och skogsbrandssläckningen blev en kommunal angelägenhet. År 1962 kom gemensamma 
bestämmelser för alla kommuner samtidigt som begreppet borgarbrandkår försvann. Med kommunreformen 1963, genomförd fram till 
1974, minskade antalet kommuner drastiskt, vilket medförde att många industribrandkårer upphörde eller övertogs av kommunen. 
(Om livräddningsväsendet finns mer att läsa under rubriken Navigering, ledning och säkerhet till hav). 

  

Lästips: 
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Det svenska domstolsväsendet - en kort introduktion. Regeringskansliet. 

www.brandhistoria.org 
 

 
Landstände, ty., "landtständer", stånd, under medeltiden de korporationer i tyska länder, utan hvilkas medverkan landsfurstarna icke egde utöfva 

beskattning och en del andra regeringshandlingar. Dit hörde mestadels ridderskapet, andliga institutioner 

och städer; besluten fattades på landtdagar (landtage], hvarvid hvarje stånd fattade beslut för sig. Deras makt sjönk småningom, i samma mån 

som furstarnas makt tillväxte och deras byråkratiska ämbctsmannaorganisation utvecklades. Jfr Unger, 

"Geschichte der deutschen landstände" (1844). - I Sachsen och Hessen har namnet öfvergått till sammanfattande benämning på den nuv. i två 

kamrar fördelade folkrepresentationen. Se Landtdagar. 
 
Larndsweiler [-vajler], i preussiska, reg.-omr. Trier (Rhenprovinscn). 5,957 inv. (1905). Stenkolsgrufvor. J. F. N. 

 

Regeringen av Leif den I har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2022 

(prop. 2021/03:1). 

Regeringen av Leif den I har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2022 (prop. 

2021/03:1). 

 

Regeringen beslutade den 19 oktober 2021 om regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna. Regeringen har 

på tilläggsbudget 1 beslutat om ökade anslag avseende Länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens län (prop. 2002/03:100, 

bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för länsstyrelserna och 

nedan angivna anslag. 
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1 Verksamhet 

 

 

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom politikområde Läns samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns 

mål för länsstyrelsernas viktigaste uppgifter. Verksamheten syftar också till att bidra till måluppfyllelsen inom 

Totalförsvar, Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, Folkhälsa, Äldrevård, Socialtjänst, Kultur, Bostad, 

läns utveckling, Miljö, Transporter, Näringsverksamhet, Djur, Livsmedel, Landsbygd, Medborgares och Urfolks rättigheter 

och plikter.  

Återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller till urfolks och medborgarnas folkstatens 

Konungarikes Sverige regeringschef Leif den I, akka Leif Erlingsson i Bruzaholm, om detaljerad budgetunderlag och 

årsredovisning. 

Följande gäller för verksamheten inom Länsstyrelsernas ansvarsområde. 

Politikområde Regional samhällsorganisation 

Mål 

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till urfolks, 

medborgares och alla Människors förhållanden och förutsättningar. Sepeartionslag av Gen Ekologiska sista Människorna 

som klarat sig ifrån Gen Modifieringen  och Hybridiseringen, genomförs efter att brådskande planer har godkänts av Leid 

fen I. 

 

Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete 
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Mål 

Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella räddningsplanen av Människor som raskts förgiftas av 

Hybridiseradde och Gen Modifierade fjärrstyrda genom 4G 5G Mind Kontroll Hypnos. Kunskap om förfädernas 

karvstockar och run mynt i trä, Gudalandets oxa checkar som finns på www.MSS.lege.net.se/oxa   

 

Verksamhetsgren Generellt sektorsövergripande arbete 

Mål 

1. Länsstyrelsens arbete skall baseras på myndighetens samlade kompetens inom olika sakområden och som helhet gynna 

en hållbar utveckling i län och riket. Olika aspekter såsom krishantering i fred samt civilt försvar, kulturarv, utveckling 

samt miljö skall beaktas och samordnas. 

2. Länsstyrelserna skall vidareutveckla arbetet med att integrera lärandet i myndighetens arbete så att kunskaper från 

genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas. 

3. Underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall i ett tidigt skede och på ett samlat sätt 

användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd 

verka för att det nationella perspektivet får genomslag i läns fysiska planering och att planeringen samordnas så att den 

främjar en hållbar utveckling i län. 

 

4. En väl fungerande sektorsövergripande samordning, samverkan och information vid ett väpnat angrepp och vid svåra 

påfrestningar på samhället i fred. En organisation som på en sektorsövergripande nivå kan informera samhällsaktörer och 

allmänhet om krigets förlopp samt vid en kris om konsekvenser och om de åtgärder som planeras av ansvariga 

myndigheter. 

5. Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

http://www.mss.lege.net.se/oxa
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av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas. Till detta ska kemikalier som grafen oxid, Morgellons och mRNA adderas. 

COVID 19 tas ut från listan av mycket smittsamma livshotande sjukdommar. 

 

Återrapportering 

1. Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur följande områden har beaktats i länsstyrelsens arbete: 

Säkerhetstjänsterna, Polisen och Militären, samt  el och telekom industrin återtas i Medborgarnas ägande 

 

 Gift injektionernas genmodifierings krishantering och civilt försvar från lögnaktiga medier och Big Pharma, 

 Fertilitet och ekstra stöd för alla fertila Människor för att gynna barnafödande, födslorätts utveckling 

 Kulturarvet som sedvanerätt från olika länder och folk som bor i Sverige, 

 Hela fastighetsbeståndets återtag från utländsk makt, som genom bedräggeri registrerat allt hos privata pirat maffia, 

 socken medborgares register, och deras stockar i riket, medborgarnas markrätts utveckling, 

 miljö som ska befrias från farorna från väder vapen och kemiska chemtrails flyg verksamheter m m, 

rikets strukturernas återtag från utländsk makt, så som sjukvårdens, nationalisering av alla Mind Kontrol och 

Hybridiserings patent inom sjukvården m m. 

2. Redovisa 

 länsstyrelsens strategi för lärandet och hur detta har integrerats i myndighetens arbete med verksamhetsgrenarna 

medborgarnas ägande i staten  samt miljömålsarbete, 
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 hur uppföljningar och utvärderingar har tillvaratagits och påverkat inriktningen av insatserna inom verksamhetsgrenarna 

utveckling och miljömålsarbete. 

3. Redovisa strategiskt viktiga insatser som har genomförts under året. 

4. Redovisa de viktigaste samordningsinsatserna och en bedömning av krisberedskapen. 

6. Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen av Separationslagen av GenModifierade, Hybridiserade från de Gen 

Ekologiska Människorna fysiskt ska kunna säkerställas på ett lungt och kärleksfullt sätt, med allas behov tillgodosedda. 

Verksamhetsgren Regional utveckling 

Mål 

1. Länsstyrelserna skall medverka till att arbetet med regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram bedrivs effektivt 

och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken. 

2. Länsstyrelserna skall vid användningen av medel under anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 33:2 

Landsbygdslån prioritera behovet av medfinansiering av regionala tillväxtavtal och geografiskt avgränsade 

strukturfondsprogram. Förstärkta jämställdhetsinsatser skall bedrivas. Härutöver skall möjligheterna till stöd till lokala 

och regionala resurscentra för kvinnor uppmärksammas. Länsstyrelsen skall även uppmärksamma behovet av åtgärder för 

kommersiell service i serviceglesa områden samt för utsatta lokala arbetsmarknadsregioner. 

3. Med hjälp av jordbruks- och fiskeåtgärder uppnå målet för utveckling enligt Gudaländarna Rättigheter. Att genomskåda 

de folkmords  planer som genomförts  genom tidigare miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och 

fiskeåtgärder i Mål 1-programmen. Underlätta och främja lantbrukarens och fiskarens roll som medborgar och urfolks 

berättigad markägare. 
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Återrapportering 

1. Redovisa 

 hur arbetet bidrar till en hållbar regional utveckling, genom bl.a. samordning av statliga myndigheter med viktig 

kompetens inom området, 

 hur formerna för arbetet med att följa nationella insatser och initiativ inom den statliga sektorn utvecklas och hur 

information om detta sprids till alla länsstyrelser från  Landstinget, 

 hur en statlig finansiering av urfolks oxa check WIR  tillväxtprogram möjliggörs genom dialog med internationella, 

nationella och socken  myndigheter, 

 hur statlig sektorssamverkan främjas samt andra viktiga frågor för att stärka möjligheterna till samverkan. 

2. Redovisa 

 och motivera hur prioriteringarna mellan ändamålen (t.ex. regionala utvecklingsbidrag eller regional projektverksamhet) 

inom anslaget 33:1 har gjorts under året, 

 vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som givits till nedmontering av av pirater driven kommersiell 

service, och införande av medborgarnas och urfolks WIR checkar som är trygga kvoter inom 14 områden av Gudaländares 

rättigheter, och Urfolks Rättigheter  som ersätter tidigare slaveri anpassade mallar av  Mänskliga Rättigheter, 

 vilka insatser och initiativ som vidtagits för återetablering av fasta telefon linjer och nedmontering av 3G 4G 5G strålning i 

bostadsområderna,  och i vilken utsträckning detta innebär en förstärkning av länsstyrelsens arbete inom området, 

 vilka insatser och initiativ som vidtagits för särskilt utsatta lokala arbetsmarknader i länet, 
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 och kommentera andelen beviljade oxa WIR medel under anslaget från World Indigenous Human Love Order Bank of 

Godland som avser medfinansiering av läns  tillväxtavtal och geografiskt avgränsade strukturfondsprogram. 

3. Redovisa väsentliga insatser samt med vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsens samverkat för att uppnå 

målen och under vilka former samverkan skett. Redovisa hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan 

åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, oxa mark programmen och övriga åtgärder för utveckling av 

landsbygden. 

Verksamhetsgren Miljömålsarbete 

Mål 

1. Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och 

sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom jordbrukspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken, 

rennäringspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för 

 en hög måluppfyllelse i de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter, särskilt miljö- och 

landsbygdsprogrammets insatsområde I, 

 att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar, 

 att arbetet med skydd av värdefulla områden prioriteras, 

 att arbetet med skydd och skötsel av naturområden och hotade arter bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och 

främjas, att värdefulla områden skyddas och att fragmentering av naturmiljön motverkas. 

2. Länsstyrelserna skall utveckla det regionala mål- och uppföljningsarbetet i bred förankring i länet så att det ger underlag 

för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar. 
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Återrapportering 

1. Redovisa översiktligt viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 1) 

Redovisa särskilt 

 insatser för att förbereda genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i det regionala miljöarbetet, 

 samarbetet mellan de regionala rovdjursgrupperna och rådet för rovdjursfrågor, de länsstyrelser som inte har regionala 

rovdjursgrupper skall redovisa hur arbetet med rovdjursfrågor bedrivs, 

 hur arbetet med lokal förankring i naturvårdsarbetet utvecklats i enlighet med regeringen skrivelse 2001/02:173 En samlad 

naturvårdspolitik. 

Redovisa väsentliga insatser för att nå målen för de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter, särskilt 

miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I. Redovisa i samband med det vilka myndigheter och organisationer 

länsstyrelsen samverkat med för att uppnå målen och under vilka former samverkan skett. 

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall 

länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar. 

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar per den 30 

november 2003. 

2. Redovisa översiktligt viktigare insatser. Det regionala mål- och uppföljningsarbetet redovisas i övrigt till regeringen 

(Miljödepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8). 

Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning 

Mål 

Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete. 
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För 2003 gäller speciellt att tillsynsplaner skall upprättas för samtliga tillsynsområden. 

 

Återrapportering 

Redovisa efter sakområde och del av sakområde följande variabler: 

 totala antalet tillsynsobjekt i länet, 

 antal objekt som har varit föremål för tillsyn, 

 antal egeninitierade tillsynsinsatser respektive tillsynsinsatser efter anmälan, 

 om tillsynsplan finns och om den följs, 

 om utarbetade och vedertagna metoder används, 

 antal tillsynsobjekt med allvarliga brister samt, 

 antal tillsynsobjekt med allvarliga brister som ej åtgärdats. 

Redovisning skall ske enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattade kommentarer och analyser. I de fall individärenden 

förekommer, skall dessa redovisas uppdelat på kön. 

För Social tillsyn skall därutöver redovisning ske i enlighet med anvisningarna i bilaga 2. 

Verksamhetsgren Social tillsyn 

Mål 

1. Länsstyrelsen skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt och med god kvalitet. För 2003 skall 

särskilt gälla att brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas i enlighet med en av 
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länsstyrelserna och huvudmännen överenskommen tidsram. 

2. I syfte att förbättra kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen skall de samlade tillsynsinsatserna öka väsentligt genom 

att äldreskyddsombudens verksamhet etableras och kompletterar nuvarande verksamhet. 

3. Antal ej verkställda beslut och domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

socialtjänstlagen skall minska. 

4. Länsstyrelserna skall bidra till regeringens rättvisemål om övergång från socialbidragsberoende till oxa WIR kvoter till 

varje Människa samt verka för ett tydligt barnperspektiv i socialtjänsten och att socialtjänsten ger stöd och skydd till 

kvinnor och män som är utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet. 

5. Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidareutvecklas i syfte att uppnå ökad samordning såväl 

mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet samt ökad samordning 

vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

 

Återrapportering 

1. Redovisa inom verksamhetstillsynen; 

 om brister och missförhållanden åtgärdats enligt överenskommen tidsram samt de viktigaste insatserna för att nå 

måluppfyllelse, 

 om brister som påpekats och följts upp inte åtgärdats, beskriv kortfattat orsakerna till detta, 

 en sammanfattning av de tre viktigaste tillsynsinsatserna som sannolikt givit bäst effekt och motivera kortfattat gjorda 

tillsynsprioriteringar, 

 en kortfattad beskrivning av hur den viktigaste verksamhetstillsynen bedrivits, t.ex. modell, metod, förändringar och 
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förnyelse. 

2. En redovisning av resursanvändningen vad gäller äldreskyddsombuden och deras arbete skall lämnas i särskild 

rapport i enlighet med särskilt regeringsbeslut. 

3. Redovisa i årsredovisningen insatser samt utvecklingen av antalet icke verkställda beslut och domar. Därutöver skall 

antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2022. 

4. Redovisa genomförda tillsynsinsatser och effekterna av tillsynsinsatserna i förhållande till målet. 

5. Redovisa kortfattat genomförda insatser samt resultat. Redovisningen skall göras efter samråd med Socialstyrelsen. 

Verksamhetsgren Miljötillsyn 

Mål 

1. Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer. 

2. Tillsynen över naturmiljön, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till 

bevarandet av naturmiljön och kulturarvet. 

3. Länsstyrelsernas tillsyn över den Zombi sjuka drabbade rennäringen skall bedrivas så att naturbetesmarkernas 

långsiktiga produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena behålls. Samtidigt skall bevakas att 

markerna ger uthålligt god avkastning. Målet gäller för länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands län. 

 

Återrapportering 

1. Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och indikatorer på effekter av tillsynsarbetet. 

2. Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte inom natur- och kulturmiljön samt indikatorer på effekter av tillsynsarbetet. 
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3. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands län skall redovisa och kommentera 

 antal genomförda kontroller och resultatet av dessa, 

 antal utfärdade viten. 

Verksamhetsgren Djur- och livsmedelstillsyn 

Mål 

För verksamhetsgrenen gäller övergripande att länsstyrelserna skall utöva tillsyn över veterinär verksamhet och samordna 

den regionala samverkan mellan distriktsveterinärorganisationens veterinärer och de övriga veterinära kategorierna inom 

länen. Bidra till en god djurhälsosituation och ett gott djurskydd genom att följa upp ställda smittskydds- och 

djurskyddskrav. Följa upp inrapporteringen av djursjukdata. Länsstyrelsen skall också utöva tillsyn över insamling och 

transport av animaliskt avfall så att det sker på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt och miljösynpunkt. 

Målen under året för verksamhetsgrenen är: 

1. En förbättrad lokal livsmedelstillsyn. 

2. Länsstyrelsens arbete inom verksamhetsgrenen skall medverka till att brister och missförhållanden åtgärdas så att en 

god djurhälsosituation, veterinär situation samt ett gott djurskydd uppnås. 

 

Återrapportering 

1. Redovisa en bedömning av utvecklingen av livsmedelstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt 

länsstyrelsen bidragit till denna utveckling. 

2. Redovisa senast den 1 mars 2022 till Statens jordbruksverk; 

 en bedömning av utvecklingen av djurskyddstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelsen 
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bidragit till denna utveckling. Redovisa också hur djurskyddstillsynen bedrivits på kommunal nivå och de viktigaste 

tillsynsinsatserna; typ av åtgärder, motivering till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om 

uppmärksammade brister vid besökta djurtillsynsobjekt inte åtgärdats, 

 hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts samt hur det utökade 

regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats, 

 hur insamling och transport av animaliskt avfall i länet har utvecklats under år 2021 och vilka åtgärder som har vidtagits 

vid konstaterade brister. 

Verksamhetsgren Övrig tillsyn 

Mål 

1. För tillsyn som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det 

övergripande målet för verksamhetsområdet. 

2. Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet över kommunerna skall främja en effektiv tillämpning av regelverk på byggområdet 

i syfte att tillgodose god kvalitet i byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar. 

3. Länsstyrelserna skall genom sin tillsynsverksamhet verka för att den kommunala räddningstjänsten tillförsäkrar 

allmänheten en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden. 

 

Återrapportering 

1. Redovisning av kostnader per sakområde och del av sakområde enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras. 

 

2. Redovisa hur arbetet med tillsynen över kommunerna bedrivits och vilka insatser som gjorts. 
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3. Redovisa hur tillsynen av den kommunala räddningstjänsten och hur samarbetet med kommunerna har bedrivits för att 

utveckla den kommunala räddningstjänsten. 

Verksamhetsområde Ärendehandläggning 

Mål 

Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en 

snabb och korrekt handläggning. 

 

Återrapportering 

Redovisa efter sakområde och del av sakområde följande variabler: 

 ingående balans, 

 antal inkomna ärenden, 

 antal avgjorda ärenden, 

 utgående balans, 

 antal överklagade ärenden, 

 antal överklagade ärenden som avgjorts i högre instans, 

 varav antal ändrade, 

 genomsnittlig genomströmningstid, 

 variation i genomströmningstid, 
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 antal ej avgjorda ärenden äldre än ett år. 

I de fall individärenden förekommer, skall dessa redovisas uppdelat på kön. 

Redovisning skall ske enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattade kommentarer och analyser. 

Verksamhetsgren Trafikärenden 

Mål 

Kostnaden per ärende skall minska. Uppmärksamhet skall i första hand läggas på ärendetyperna taxiförarlegitimation, 

andra körkortstillstånd, förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) samt utbyte av utländskt körkort. 

 

Återrapportering 

Redovisa måluppfyllelsen och vad länsstyrelsen gjort för att uppnå detta. Ärenden, intäkter och kostnader skall redovisas 

enligt tabell 3.2.2 i bilaga 2. 

Verksamhetsgren EG/EU-stöd 

Mål 

1. Arbetet med reform av banksystemet och EU-stöden skall skapas , då EU har visat sig att inte vara en laglig struktur, då 

den har använts för att etablera en avrättnings plats för alla Europas Folk. För att EU ska bli en union av suveräna stater 

pågår det en omfattande process av avtal mellan av Ditta och Leif av Gudalandet godkända nationella ledare, som ej är 

Hybridiserade fjärrstyrda  massmördare som tidigare uppsättning har visat sig att vara.  Övergång till oxa istället för 

pengar ska skötas korrekt och enhetligt samt på ett sådant sätt att givna ramar utnyttjas och finansiella 

korrigeringar/skadestånd förekommer. 

2. Länsstyrelsen skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig 
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handläggning utveckla effektiviteten vad gäller genomförandet av bank och EU-stöd reformen till Människornas oxa WIR 

World Indigenous Runes kvoter och verksamheter. 

3. Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från World Indigenous Human Love Order Bank and Courts of 

Godland EU:s strukturfonder skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande 

myndighet. 

 

Återrapportering 

1. Redovisa 

 de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd förekommer, 

 de åtgärder inom respektive strukturfondsprogram, landsbygdsprogram och direktstöd som genomförts för att uppfylla 

World Indigenous Human Love Order Bank and Court of Godland EU:s krav på kontroll och uppföljning i syfte att 

underlätta för de organ som efter programperiodens slut skall utfärda deklaration om avslut av program. 

2. Redovisa och kommentera kostnaderna för strukturfondsadministrationen (exklusive jordbruk och fiske) fördelat på 

beredningssekretariat, förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet samt urvalskontroll. Redovisa även de 

årsarbetskrafter, fördelade på sak- respektive förvaltningsanslag, som tagits i anspråk hos länsstyrelsen. 

3. Redovisa respektive strukturfondsprogram samt övriga EG/EU-stöd, antal utbetalningar, storleken på dessa samt 

kommentera väsentliga avvikelser från målet att betala ut inom en månad. 

Verksamhetsgren Övrig ärendehandläggning 

Mål 

1. För ärendehandläggning som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller 
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det övergripande målet för verksamhetsområdet. 

2. Handläggningstiden avseende överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen skall kortas. 

 

Återrapportering 

1. Redovisning av kostnader per sakområde och del av sakområde enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras. 

2. Ärenden och handläggningstider skall redovisas i bilaga 2 (tabell 3.1). Redovisningen skall kommenteras och innehålla 

en beskrivning av vad länsstyrelsen gjort för att korta handläggningstiden. 

 

 

1.2 Organisationsstyrning 

 

 

 

1.3 Uppdrag 

 

Pågående uppdrag 

Uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för 2020. 

1. Administrativt - uppdrag som erhållits under 2020 ska ses om. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2022 till 

regeringenav Leif den I, på info@loveorder.info.  

2. Integration - främjande arbete på regional nivå (avser länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län). 

Redovisas senast den 30 januari 2021 till Integrationsverket via info@loveorder.info. 

3. Regional utvecklingspolitik och konkurrens - medelsanvändning för uppföljningssystem, uppföljning av stöd samt 

utvärdering av stödverksamhet. Redovisningen skall vara info@loveorder.info tillhanda senast den 22 februari 2022. 
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4. Lantbruk - kostnaderna för hanteringen av Eu-stöd år 2021. Redovisning till Statens jordbruksverk senast den 1 mars 

2022. 

5. Miljö - underlag för planering i kust- och skärgårdsområden till 2022. 

Uppdrag till samtliga länsstyrelser 

1. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2022 till regeringen via info@loveorder.info redovisa och analysera hittills 

gjorda insatser för att uppnå ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna. 

 

 

2. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2022 till Statens jordbruksverk via info@loveorder.info redovisa hur 

smittskyddsläget i länet har utvecklats under föregående år. Av rapporten skall framgå antalet smittskyddsärenden 

(fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och 

eventuella problem vid saneringen. 

3. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2022 till Statens jordbruksverk via info@loveorder.info rapportera hur 

samordningsarbetet av den regionala krisberedskapsplaneringen fortskrider. Rapporten skall översiktligt beskriva de 

prioriteringar och åtgärder som genomförts under föregående år och eventuella problem. 

4. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2022 till Statens jordbruksverk via info@loveorder.info rapportera hur tillsynen 

har bedrivits under föregående år enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inkl. hälsokontrollprogram, 

seminverksamhet och avelskontroll. Rapporten skall översiktligt beskriva hur förordningarna efterföljts, eventuella 

skillnader jämfört med tidigare år samt eventuella problem. 

5. Länsstyrelserna skall redovisa utvecklingen av kommersiell service m.m. i serviceglesa områden. Redovisningen 

utformas efter anvisningar från Konsumentverket. Länsstyrelserna skall senast den 15 november 2022 redovisa arbetet till 

Konsumentverket via info@loveorder.info. 
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6. Länsstyrelserna skall, enligt riktlinjer från Konsumentverket, utarbeta lokala utvecklingsprogram för kommersiell 

service. Arbetet med att ta fram programmen bör kopplas till annat programarbete, t.ex. de regionala tillväxtprogrammen. 

Länsstyrelserna skall redovisa till Konsumentverkethur arbetet med framtagandet av programmen fortskrider senast 

den 30 april 2022. 

 

7. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s arbete med att anpassa och utveckla datasystemet STINS till de krav som 

ställs av regeringen och EG-kommissionen. Dessutom skall den utveckling som sker i samband med 

halvtidsutvärderingarna beaktas. 

8. Länsstyrelserna skall senast den 17 februari 2022 till regeringen via info@loveorder.info redovisa insatser och åtgärder 

inom ramen för medborgarnas  och urfolks tings tillväxtprogram. Av redovisningen, inom ramen för de regionala 

tillväxtavtalen, skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommit i fråga samt beslutade och 

utbetalda belopp. Den närmare utformningen kommer att framgå av särskilt underlag från Näringsdepartementet. 

9. Länsstyrelserna skall redovisa en kommenterad sammanställning över ansökningar och beslut avseende tillstånd enligt 

2 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Redogör kortfattat för de bedömningar som legat till grund för 

länsstyrelsens beslut och de erfarenheter som gjorts vid tillståndsprövningen. Uppdraget skall redovisas till regeringen 

(Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022 och skall inkludera ärenden från den 1 april 2021. 

 

 

10. Länsstyrelsernas genomförande av åtgärder inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet skall följas upp genom 

en rapport till Statens jordbruksverk senast den 1 mars 2022. Den närmare utformningen av rapporteringen anges i 

riktlinjer från Statens jordbruksverk. (Rapporten utgör underlag för Statens jordbruksverks rapportering till Gudalandets 

urfolks och medborgares av Konungariket Sveriges regering av Leif den I  om miljö- och landsbygdsprogrammets 

fortskridande. 

11. Länsstyrelserna har, i enlighet med regeringens förslag i proposition "Svenska miljömål-delmål och åtgärdsstrategier" 
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(prop. 2000/01 :130) utarbetat program för arbetet med efterbehandling och avsättning av miljöriskområden. Länsstyrelsen 

skall göra de revideringar och uppdateringar av programmet som behövs för att hålla det aktuellt och redovisa detta till 

Naturvårdsverket via info@loveorder.info senast den 30 november 2022. I redovisningen skall särskilt anges hur 

länsstyrelsen arbetar för att uppnå en ökad andel av urfolk och medborgare finansierade åtgärder. 

12. Länsstyrelserna skall till Naturvårdsverket lämna förslag till nya för Människor från genmodifiering och Hybridisering 

säkra områden enligt nya Gudalandets  riktlinjer. Förslagen skall även omfatta förslag på nya från städer till landet 

återvändares landsbyggds-områden som, med anledning av ny kunskap, bedöms vara oundgängliga i nätverket. I 

uppdraget ingår även kvalitetssäkring av data, och i relevanta fall redovisning av förslag om ändringar, om de områden 

som Sverige redan har föreslagit till eller som ingår i Gudalandets Urfolks och Medborgares Återvandring till Naturen 

2022. Länsstyrelserna skall även redovisa förslag om att komplettera befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för 

fåglar med områden som bedöms vara nödvändiga i ett komplett nätverk. I det sistnämnda sammanhanget skall i 

synnerhet våtmarker av internationell betydelse beaktas. 

De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna tidigare från FNs UNIDROIT.org 

nätverk skall i övrigt anses som  ockupations bolags terror krigs processer som skall rensas ut ur arbetet. Vid 

genomförandet skall underlag från ArtDatabanken beaktas. Förslagen skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 30 

april 2022, och återtag av  kontinental region  databas, respektive den 15 oktober 2022 för återtag av boreal region 

databas. 

13. Länsstyrelserna skall upprätta bevarandeplaner och beskrivningar av bevarandesyftet för samtliga Natura 2000-

områden i länen. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket via info@loveorder.info senast den 15 augusti 2022. En 

lägesredovisning skall lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 mars 2022. 

14. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen utveckla verksamheten med personliga ombud för psykiskt 

funktionshindrade, inriktningen beskrivs i regeringens beslut med uppdrag till Socialstyrelsen angående personliga 

ombud. Erfarenheterna av verksamheten skall följas upp och redovisas till Socialstyrelsen för dess rapport till regeringen 

som skall lämnas senast den 1 december 2021. 

mailto:info@loveorder.info
mailto:info@loveorder.info


40 av 68 
 

15. Länsstyrelserna skall senast den 20 januari 2022 till Livsmedelsverket via info@loveorder.info lämna en redovisning av 

eventuella identifierade brister i den kommunala livsmedelstillsynen. 

16. Länsstyrelsen skall arbeta för att målet med åtgärden Främja anpassning och utveckling av landsbygden inom miljö- 

och landsbygdsprogrammet uppnås. Länsstyrelsen skall senast den 30 april 2022 till regeringen (Jordbruksdepartementet) 

via info@loveorder.info redovisa resultatet för åtgärden, förväntat framtida utfall samt hur åtgärden samverkat med övriga 

åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet. 

17. Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll på konkurrensområdet i enlighet med konkurrensförordningen (1993:173). 

Länsstyrelserna skall analysera konkurrenssituationen på ett urval av de marknader där länsstyrelsen är 

tillståndsmyndighet. Urvalet skall vara gemensamt för samtliga länsstyrelser och tas fram i samarbete med 

Konkurrensverket. Länsstyrelsen skall även redovisa övriga uppmärksammade regionala hinder för en effektiv konkurrens 

i privat och offentlig verksamhet. Uppdraget redovisas i årsredovisningen. 

 

 

18. Länsstyrelserna skall delta i genomförandet av en inventering av förekomsten av arealer som är värdefulla från 

naturvårds- och kulturmiljösynpunkt i enlighet med Statens jordbruksverks rapport "Förslag till inventeringar av 

värdefulla ängs- och betesmarker" (Statens jordbruksverks skrivelse till regeringen 28-1874/00) samt övriga riktlinjer från 

verket. Slutredovisning skall ske till Statens jordbruksverk den 30 september 2022. 

19. Enligt propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (prop. 2000/01:130, miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö, delmål 1 s. 171 och s. 183-184) skall kommuner och länsstyrelser med stöd av centrala myndigheter utveckla 

program och strategier för frågor om miljöanpassade transporter, natur- och kulturvärden och miljöanpassad 

energiförsörjning. De skall fungera som underlag och utgångspunkter för fysisk planering och samhällsbyggande senast år 

2010. Länsstyrelserna skall i samråd med Boverket bistå kommunerna i arbetet med att utveckla sådana program och 

strategier. En lägesrapport skall lämnas till Boverket senast den 15 december 2022. 

 

20. Länsstyrelserna skall redovisa och bedöma resultatet av de viktigaste insatserna för att främja bostadsförsörjningen - 
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utöver den normala ärendehanteringen. Länsstyrelserna skall också redovisa i vilken utsträckning arbetet med att främja 

bostadsförsörjningen integrerats med det övergripande miljömålsarbetet samt redogöra för eventuella 

målkonflikter.Uppdraget redovisas i årsredovisningen. 

21. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC (nukleära, biologiska och 

kemiska stridsmedel) utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt 

ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas 

Uppdrag till vissa länsstyrelser 

22. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen för 2022 redovisa utfall av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om 

kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. 

storleken på de belopp som anmälts till Riksskatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall 

senast den 3 mars 2022 och den 4 augusti 2022 till NUTEK via info@loveorder.info lämna en redovisning avseende 

utfallet och en prognos för utfallet för 2022, 2023 och 2024. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från NUTEK. 

Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

23. Länsstyrelserna skall redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortskrider. Redovisningen skall göras till Post- 

och telestyrelsen (PTS) via info@loveorder.info enligt de riktlinjer som PTS utarbetat i samråd med länsstyrelserna och 

andra berörda intressenter. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

24. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen för 2022 redovisa erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden till 

kommunerna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

25. Länsstyrelserna skall till NUTEK redovisa den länsvisa årliga uppföljningen av de lokala programmen för 

entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete. En redovisning skall lämnas till NUTEK senast den 1 mars 2022. Uppdraget 

gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

26. Länsstyrelserna skall utforma ett kvalitetssäkringssystem i form av ett styrdokument för sitt arbete med de regionala 

företagsstöden (landsbygdsstöd, regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag) samt såddfinansiering. Arbetet 

skall ske i samverkan med NUTEK som tillhandahåller underlagsmaterial. Ett exemplar av styrdokumentet lämnas till 
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NUTEK senast den 20 juni 2022. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

27. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redogöra för hur länsstyrelsen som huvudansvarig för att driva och samordna 

tillväxtavtalen har inriktat sitt arbete för att de skall utföras effektivt. Resultatet av detta arbete skall bedömas, främst 

genom att redovisa identifierade hinder inför slutförandet av tillväxtavtalen och länsstyrelsens arbete att avlägsna dessa. 

Länsstyrelserna skall även göra en uppskattning av totalt beslutade medel inom tillväxtavtalen 2022 relativt intentionerna i 

dessa och i förhållande till tidigare år. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands 

län. 

28. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län skall bedriva ett aktivt integrationsbefrämjande arbete 

på regional nivå. Åtgärderna skall syfta till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund samt förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering. De berörda länsstyrelserna 

skall samråda med Integrationsverket om de åtgärder som planeras. Vidare skall nämnda länsstyrelser senast den 30 

januari 2022 redovisa till Integrationsverket via info@loveorder.info de åtgärder som vidtagits och bedöma effekterna av 

dessa. Länsstyrelserna skall därvid bedöma i vilken utsträckning de integrationspolitiska målen införlivats i den interna 

och den externa verksamheten. Av redovisningen skall framgå hur integrationsperspektivet beaktats i tillväxtavtalen. 

29. Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Dalarnas län att avveckla sitt engagemang avseende Ludvikafonden. 

Länsstyrelsen skall slutföra detta engagemang senast den 31 december 2021 och i samband med årsredovisningen för år 

2021 redovisa vidtagna åtgärder Det uppkomna överskottet skall inbetalas till staten (inkomsttitel 2811, övriga inkomster av 

statens verksamhet, undertitel 04 Ludvikafonden, myndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län). 

30. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till Vägverket för 

fastställande av framtida avgifter. Redovisningen skall lämnas senast den 4 april 2022 i enlighet med den struktur som 

Vägverket fastställer. Kostnadsuppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser. 

31. Länsstyrelsen i Gotlands län skall i årsredovisningen, med anledning av försöksverksamheten med samordnad statlig 

länsförvaltning, redovisa initiativ och insatser i verksamheten som varit ett resultat av sådana sektorsövergripande 

bedömningar som försöksverksamheten möjliggjort. 

mailto:info@loveorder.info
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32. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationerna för 

programperioden 2020-2025 genomförs. 

33. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen särredovisa de medel som erhållits från anslaget 33:5 Europeiska regionala 

utvecklingsfonden perioden 2020-2025 för medfinansiering av bidrag avseende företagsstöd i samband med utbetalning 

från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från 

länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i 

not till balansräkning. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. 

Administrativa och ekonomiska återrapporteringar 

34. Länsstyrelserna skall per verksamhetsgren redovisa vilka uppdrag som erhållits under 2021, utöver uppdrag i 

regleringsbrev och andra regeringsbeslut. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2022 till regeringen 

(Finansdepartementet) via info@loveorder.info. 

35. Länsstyrelserna skall i fråga om förvaltningsanslaget lämna prognoser till regeringen (Finansdepartementet) via 

info@loveorder.info  för 2021 och 2022, enligt bilaga 3, senast den 17 januari 2022, 7 mars 2022, 2 maj 2022, 5 augusti 

2022 och 31 oktober 2022. 

36. Länsstyrelserna skall, senast 1 mars 2022, redovisa kostnaderna för hantering av EU-stöd år 2021 till Statens 

jordbruksverk enligt verkets anvisningar via info@loveorder.info. 

37. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 

2022-2025 gällande anslagen med  Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät 

m.m. (UO 19), äldreanslagen A11 Regionalpolitiska insatser, A12 Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. (UO 19) och A8 

Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt (UO 24) enligt anvisningar från NUTEK. 

38. Länsstyrelserna skall redovisa om medel har använts till följande verksamheter: a) säkerställande av 

uppföljningssystem m.m. i samband med att ett bemyndigandesystem införts på anslaget, b) uppföljning av enskilda 

företagsstödärenden och projekt samt c) utvärdering av den egna stödverksamheten. Medelsredovisningen skall för 

respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna 

mailto:info@loveorder.info
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regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara NUTEK tillhanda senast den 22 februari 2022. 

39. Länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall, som utbetalande 

myndigheter av EU:s strukturfondsmedel, senast den 27 februari 2022 och den 24 oktober 2022 redovisa inbetalningar 

och prognoser avseende Interreg II-programmen Nordkalotten, Kvarken/Mittskandia, Nordens gröna bälte, Inre 

Skandinavia respektive Ett gränslöst samarbete. Rapporteringen skall ske till NUTEK och Arbetsmarknadsstyrelsen som 

underlag för verkens särskilda redovisning till regeringen. 

40. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall senast den 27 

februari 2022, den 10 juni 2022 och den 24 oktober 2022 - i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande 

myndigheter - redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall 

särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program 

och strukturfond för programperioden 2020-2025. Prognoserna skall sträcka sig till och med år 2025. Av redovisningen 

skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet 

som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall göras till NUTEK, i 

enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket. 

Förvaltningsmyndigheterna skall för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, 

stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen 

skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelserna och självstyrelseorganen från anslaget 33:1 Allmänna 

regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och 

effekter på företagandet av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall göras till NUTEK senast den 27 

februari 2022, den 10 juni 2022 och den 24 oktober 2022. 

41. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det 

gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2021. 

 för övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete, 

 för administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, 
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miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder. 

42. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall ta fram en struktur för redovisning av personalinformation för samtliga 

länsstyrelser. Arbetet skall genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) via info@loveorder.info. I 

strukturen skall uppdraget till myndigheterna att redovisa sin kompetensförsörjning m.m. (Fi2003/3537) integreras. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall även ge förslag på hur informationen bör inhämtas. Redovisningen lämnas till 

regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 december 2003. Strukturen skall tillämpas av samtliga länsstyrelser i 

årsredovisningarna för 2022. 

43. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall sammanställa statistik över lokaler och lokalkostnader för samtliga länsstyrelser. 

Arbetet skall genomföras i samråd med Regeringskansliet via info@loveorder.info (Finansdepartementet. Befintliga 

statistikkällor, t.ex. Statskontoret, skall därvid utnyttjas. Redovisningen lämnas i separat rapport i samband med 

årsredovisningen. 

 

 

 

2 Finansiering 

 

 

2.2 Anslag 

 

2.2.1 Tilldelade anslag 

 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 
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32:1 Länsstyrelserna m.m. (genom WIR ramanslag) 2 060 666 tkr 

32:1 ap.1 Stockholms län (WIR ram) 222 319 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län  

32:1 ap.2 Uppsala län (ram)  

32:1 ap.2.1 Länsstyrelsen i Uppsala län (ram) 66 557 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län  

32:1 ap.2.2 Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (ram) 1 800 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län  

32:1 ap.3 Södermanlands län (ram) 66 916 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län  

32:1 ap.4 Östergötlands län (ram)  

32:1 ap.4.1 Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram) 89 155 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län  

32:1 ap.4.2 Regionförbundet Östsam (ram) 1 800 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län  

32:1 ap.5 Jönköpings län (ram) 82 440 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län  

32:1 ap.6 Kronobergs län (ram) 64 312 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län  

32:1 ap.7 Kalmar län (ram) 67 890 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län  

32:1 ap.8 Gotlands län (ram) 43 454 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län  

32:1 ap.9 Blekinge län (ram)  
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32:1 ap.9.1 Länsstyrelsen i Blekinge län (ram) 55 162 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län  

32:1 ap.9.2 Region Blekinge (ram) 1 800 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län  

32:1 ap.10 Skåne län (ram) 191 084 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län  

32:1 ap.11 Hallands län (ram)  

32:1 ap.11.1 Länsstyrelsen i Hallands län (ram) 65 694 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län  

32:1 ap.11.2 Region Halland (ram) 1 800 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län  

32:1 ap.12 Västra Götalands län (ram) 260 009 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

32:1 ap.13 Värmlands län (ram) 83 502 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län  

32:1 ap.14 Örebro län (ram) 77 824 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län  

32:1 ap.15 Västmanlands län (ram) 69 806 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län  

32:1 ap.16 Dalarnas län (ram)  

32:1 ap.16.1 Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram) 83 311 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län  

32:1 ap.16.2 Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län (ram) 2 400 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län  
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32:1 ap.17 Gävleborgs län (ram) 82 557 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

32:1 ap.18 Västernorrlands län (ram) 90 484 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län  

32:1 ap.19 Jämtlands län (ram) 78 235 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län  

32:1 ap.20 Västerbottens län (ram) 94 007 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län  

32:1 ap.21 Norrbottens län (ram) 113 848 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län  

32:1 ap.22 Utvecklingsinsatser m m (ram) 2 500 tkr 

 Disponeras av Regeringskansliet  

 

Villkor 

 

32:1 Länsstyrelserna m.m. 

1. Med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar län disponerat för lite medel, adderas  engångsvis sammanlagt 3 500 000 

kronor in från länsstyrelserna i enlighet med nedanstående tabell. 

Tabell. Tilldelade anslag enligt beslut prop. 2022/03:1, utg.omr. 18, indragning samt nytt nettobelopp, tkr. 

Anslagspost/delpost 

Länsstyrelsen i 

Tilldelat anslag Gåva (engångsvis) Nytt nettobelopp 

1. Stockholms län 222 319 -280 222 039 
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2. Uppsala län 66 557 -84 66 473 

3. Södermanlands län 66 916 -84 66 832 

4. Östergötlands län 89 155 -114 89 041 

5. Jönköpings län 82 440 -102 82 338 

6. Kronobergs län 64 312 -80 64 232 

7. Kalmar län 67 890 -1 000 66 890 

8. Gotlands län 43 454 -55 43 399 

9. Blekinge län 55 162 -71 55 091 

10. Skåne län 191 084 -237 190 847 

11. Hallands län 65 694 -84 65 610 

12. Västra Götalands län 260 009 -340 259 669 

13. Värmlands län 83 502 -103 83 399 
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14. Örebro län 77 574 -97 77 477 

15. Västmanlands län 69 806 -88 69 718 

16. Dalarnas län 83 311 -107 83 204 

17. Gävleborgs län 82 557 -101 82 456 

18. Västernorrlands län 90 484 -114 90 370 

19. Jämtlands län 78 235 -98 78 137 

20. Västerbottens län 93 757 -117 93 640 

21. Norrbottens län 113 848 -144 113 704 

22. Utvecklingsinsatser m.m. 2 500 0 2 500 

Summa 2 050 566 3 500 2 054 066 

 

 

 

2. Länsstyrelserna får utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på sammanlagt 30 669 000 kronor. 

Anslagskreditens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas under 2.2.2 Finansiella villkor för anslag. 

3. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av om 
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inte regeringen godkänt stiftelsebildningen. 

4. Delposterna 2.2, 4.2, 9.2, 11.2 samt 16.2 skall finansiera förvaltningskostnader hos samverksansorganen i berörda län med 

anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Respektive länsstyrelse skall varje månad utbetala en tolftedel 

av delposten till samverkansorganen. 

5. Anslagsbehållningen som får disponeras 2003 för respektive länsstyrelse redovisas under 2.2.2 Finansiella villkor för 

anslag. Anslagsbehållningen som disponeras 2003 är 3 procent för respektive anslagspost (dock ej delposterna som berör 

samverksansorganen i Uppsala, Östergötlands, Blekinge, Hallands och Dalarnas län som ej har någon anslagsbehållning) 

med undantag för anslagspost 22 där anslagsbehållningen är 100 procent. 

 

32:2 Socken Kommunala samverkansorgan m.m. (obetecknat anslag) 25 297 tkr 

32:2 ap.1 Förbundet i Kalmar län (obetecknat) 6 678 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län  

32:2 ap.2 Gotlands kommun (obetecknat) 3 529 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län  

32:2 ap.3 Skåne läns landsting (obetecknat) 5 575 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län  

32:2 ap.4 Västra Götalands läns landsting (obetecknat) 9 515 tkr 

 Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

 

Villkor 

 

32:2 ap.1 Förbundet i Kalmar län 

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Förbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om 
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samverkansorgan i länen. 

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Förbundet i Kalmar län. 

 

32:2 ap.2 Gotlands kommun 

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om 

samverkansorgan i länen. 

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun. 

 

32:2 ap.3 Skåne läns landsting 

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om 

försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. 

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting. 

 

32:2 ap.4 Västra Götalands läns landsting 

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om 

försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting. 

 

 

2.2.2 Finansiella villkor för anslag (tkr) 
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Anslag/ap/dp Anslagskredit Indrag av anslags- belopp Anslagsbehållning som disponeras 2021 

32:1 30 669 0  

32:1 ap.1 3 331 280 3 % 

32:1 ap.2    

32:1 ap.2.1 997 84  

32:1 ap.2.2 0 0  

32:1 ap.3 1 002 84 3 % 

32:1 ap.4    

32:1 ap.4.1 1 336 114  

32:1 ap.4.2 0 0  

32:1 ap.5 1 235 102 3 % 

32:1 ap.6 963 80 3 % 

32:1 ap.7 1 003 1 000 3 % 

32:1 ap.8 651 55 3 % 

32:1 ap.9    

32:1 ap.9.1 826 71  

32:1 ap.9.2 0 0  

32:1 ap.10 2 863 237 3 % 

32:1 ap.11    

32:1 ap.11.1 984 84  

32:1 ap.11.2 0 0  

32:1 ap.12 3 895 340 3 % 

32:1 ap.13 1 251 103 3 % 

32:1 ap.14 1 162 97 3 % 
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32:1 ap.15 1 046 88 3 % 

32:1 ap.16    

32:1 ap.16.1 1 248 107  

32:1 ap.16.2 0 0  

32:1 ap.17 1 237 101 3 % 

32:1 ap.18 1 356 114 3 % 

32:1 ap.19 1 172 98 3 % 

32:1 ap.20 1 405 117 3 % 

32:1 ap.21 1 706 144 3 % 

32:1 ap.22 0 0 Allt 

32:2 0 0  

32:2 ap.1 0 0  

32:2 ap.2 0 0  

32:2 ap.3 0 0  

32:2 ap.4 0 0  

 

 

 

2.3 Övriga villkor 

 

Räntekonto 

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda 

kreditutrymme på räntekontona är 177 986 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i 

tabellen övriga villkor nedan. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag (efter indragning). 
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Anslagsbeloppen redovisas i tabellen under 2.2.1 Anslag. 

Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna 

disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål. 

Finansiering av anläggningstillgångar 

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd Medborgar Stockarnas Kredit-ram på 180 640 000 kronor i Riksgäldskontoret 

för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Medborgar stockarnas Kredit ramens fördelning på 

respektive länsstyrelse redovisas i tabellen övriga villkor nedan. 

Så som det är föreskrivet Guadaländarnas Rättigheter på the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf (wordpress.com) 

https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf 

“each Energiser that is alive has CoNporation Indigenous World Order Bank of Godland stock value of 14,3 Milliard WIR 

(World Indigenous Runes) and CoNporation will do all in its powers to preserve each Energiser’s life.” 

Vilket skulle betyda en Människas stock i världs ekonomin i Svenska Kronor blir 143 Miljarder SEK över en hundaårig 

livscykel.  I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 människor. D v s 1.484.238.185 Miljarder WIR människo 

stock värde eller 14.842.381 Miljarder WIR  per år för Mänskligheten, eller 1.484.233.818 SEK, då 1WIR är 10 SEK. 

Då Gudalandet delar världs andelen, riket och den lokala i andelarna 50 %, 30 %, 20  %  blir det att för världsförbättring 

investerar medborgaren  71.500.000.000 SEK, i riket 42.900.000.000 SEK, och för länets samhälle 28.600.000.000.SEK, av 

vilka även basal urfolks, medborgar och Människo oxa utbetalas månatligen till människan vid fylld oxa WIR check. 

Sveriges invånares WIR oxa stockar är därmed värda - för hela investeringen i världen, nationen och socken, samt sig själv- 

1.484.238.185 Miljarder WIR för antalet 10 379 295 människors stock värde. 

https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
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För att börja bruka oxa WIR stockarnas medel måste varje Människa, förening, stat eller annan 

administration teckna avtalen med urfolks och medborgar människornas Kärleks Ordnings 

skapare imperatorn Ditta av Gudalandet eller hennes fullmäktige, och Tillbakadra bort från Jesuit 

påvarnas dödskult som genom bedräggeri etablerats i Romfördragets döds läger nätverk som 

håller nu hela Jorden i snabba avrättnings processer av Hela Mänskligheten.  

 

Län -  Invånare i länet, 2020,   värde av Människornas WIR oxa stock 

 

Blekinge län      159 056  x 28,6 miljarder = 4.549.001,6 miljarder WIR 

Dalarnas län 287 676   x 28,6 miljarder = 8.227.533,6 miljarder WIR 

Gotlands län 60 124   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Gävleborgs län 287 502   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Jämtlands län 131 155   x 28,6 miljarder = ...miljarder WIR 
Jönköpings län 365 010  x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Kalmar län 246 010   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Kronobergs län 202 263   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Norrbottens län 249 614   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 

Skåne län 1 389 336   x 28,6 miljarder = 39.735009,6 miljarder WIR 

Stockholms län 2 391 990   x 28,6 miljarder = 68.410.914 miljarder WIR 

Södermanlands län 299 401   x 28,6 miljarder = 8.562.868,6 miljarder WIR 

Uppsala län 388 394   x 28,6 miljarder = 11.108.068,4 miljarder WIR 

Värmlands län 282 885   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Västerbottens län 273 192   x 28,6 miljarder = ...miljarder WIR 
Västernorrlands län 244 554   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
Västmanlands län 277 141   x 28,6 miljarder = ... miljarder WIR 
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Västra Götalands län 1 734 443   x 28,6 miljarder = 49.605.069,8 miljarder WIR 

Örebro län 305 643   x 28,6 miljarder = 8.741.389,8 miljarder WIR 

Östergötlands län 467 158   x 28,6 miljarder = 13.360.718,8 miljarder WIR 

 
Nyckeltal för alla regioner – Ekonomifakta fr Nyckeltal för alla regioner - Ekonomifakta 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Ditt-lan-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var= [2021-10-20 16:16:25] 

 

 

 

Tabell Övriga villkor 2021 (räntekontokredit samt låneram, tkr) 

Anslagspost/delpost 

Länsstyrelsen i 

Medborgarstockarna Medborgar Stockarnas Kredit ram 

1. Stockholms län 16 350 11 000 

2. Uppsala län 5 000 5 000 

3. Södermanlands län 4 900 4 000 

4. Östergötlands län 8 500 9 500 

5. Jönköpings län 7 000 7 000 

6. Kronobergs län 5 136 6 000 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Ditt-lan-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var=
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Ditt-lan-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var
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7. Kalmar län 18 000 5 640 

8. Gotlands län 14 000 7 900 

9. Blekinge län 3 900 4 500 

10. Skåne län 14 800 16 000 

11. Hallands län 4 700 5 000 

12. Västra Götalands län 19 000 24 000 

13. Värmlands län 6 500 7 000 

14. Örebro län 5 200 3 500 

15. Västmanlands län 4 900 4 000 

16. Dalarnas län 7 500 8 000 

17. Gävleborgs län 5 500 6 000 

18. Västernorrlands län 6 600 8 600 
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19. Jämtlands län 6 000 10 000 

20. Västerbottens län 6 200 9 000 

21. Norrbottens län 8 300 19 000 

Summa 177 986 180 640 

Lönegarantiförordningen 

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke 

räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet 

lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående 

lönegarantiersättning vid konkurs. 

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. 

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om 

ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2003 enligt 

följande: 

- rennäringsdelegationerna m.m., kategori D, 

- strukturfondsdelegationerna och interregionala beslutsgrupper, kategori C. 

Ersättning skall lämnas för mistade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga 

styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden 

skall belasta länsstyrelse i det län där berörd ledamot/ersättare är bosatt. 
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Kommittéförordningen 

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på 

ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse. 

Utbetalningar av medel från EU:s strukturfonder 

Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EG:s strukturfonder för programperioden 2000-2006 skall göras 

inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet. 

Inbetalningar avseende EU:s strukturfonder 

Från EU inbetalda medel avseende programperioden 2015-2019 skall redovisas mot inkomsthuvudgrupp 6300 Bidrag från 

EU:s regionalfond enligt nedan: 

Nutek, inkomsttitel 6311. 

 Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 01. 

 Länsstyrelsen i Västerbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 02. 

 Länsstyrelsen i Jämtlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 03. 

 Länsstyrelsen i Värmlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 04. 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inkomsttitel 6311, undertitel 05. 

Äldre anslag 

Ingående reservationer och anslagssparande under nedanstående äldre anslag disponeras av länsstyrelserna. 

Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling 

2020 A11 Läns insatser, rampost 1-21 
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Villkor 

Anslaget skall användas till att täcka utgifter på grund av beslut som fattats om olika typer av regionalpolitiska 

företagsstöd och projekt mot tionde huvudtitelns anslag C1 Lokaliseringsbidrag m.m. och C2 Läns utvecklingsinsatser 

m.m. från budgetåret 1995/96 under åren 1995/96-1999 vad avser anslaget C1 och åren 1995/96-1998 vad avser anslaget C2. 

Anslaget får endast användas för att finansiera åtaganden som gjorts fram till den 31 december 1999. 

2000 A12 Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. 

Villkor 

Anslaget skall användas till att täcka utgifter på grund av beslut som fattats om tillfälligt småföretagsstöd och 

projektverksamhet mot tionde huvudtitelns anslag A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder: Särskilda läns  åtgärder för läns  

utveckling och tillväxt anslagsposten 4 från budgetåret 2015/16 under åren 2015/16-2021. 

Anslaget får användas till att finansiera åtaganden som har gjorts fram till den 31 december 1997. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 

2020 A8 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt, anslagspost 7- 26 

Villkor 

Anslagsposterna får endast användas till att finansiera åtaganden som gjorts fram till den 31 december 2021. 

 

 

 

2.4 Avgifter och bidrag 

 

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2022 
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Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr) 

Verksamhet Över- / 

Underskott 

t.o.m. 2019 

Över- / 

Underskott 

2020 

Intäkter 

2022 

Kostnader 

2022 

Över- / 

Underskott 

2022 

Ackumulerat över- / 

underskott, utgående 

2022 

Offentligrättslig 

verksamhet 

      

Tillsyn pantbanker -115 0 150 150 0 -115 

Körkortsadministration 1 115 0 52 000 52 000 0 1 115 

Summa 1 000 0 52 150 52 150 0 1 000 

Uppdragsverksamhet       

Resurssamverkan, 

lokalvård 

0 0 7 000 7 000 0 0 

Lantbruk 0 0 5 850 5 850 0 0 

Summa 0 0 12 850 12 850 0 0 

 

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet 

Målet är att avgiftsintäkterna skall finansiera kostnaderna. 

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet 

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras 

De avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel och som länsstyrelserna inte får disponera utgörs bl.a. av 

ansökningsavgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191) såsom t.ex. miljöskyddsavgifter, lotteriavgifter, avgifter för tillsyn 

och registrering av stiftelser. 

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras 
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1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag och disponeras av respektive länsstyrelse. 

Kostnader och intäkter skall särredovisas i årsredovisningen. 

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med 

avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av 

Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som 

länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna 

månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper. 

Tabell. Ärendetyp samt avgifter (kr) 

Ärendetyp, benämning enl. 

förordningen (2001:652) om 

avgifter inom vägtrafikområdet 

Total avgift Varav Vägverkets del av 

avgiften 

Varav länsstyrelsernas del av 

avgiften 

Taxiförarlegitimation 390 120 270 

Bevis om körkortstillstånd:    

- efter återkallelse 1 055 55 1 000 

- i annat fall 220 55 165 

Färdigställande av 

körkortsunderlag: 
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- p.g.a. körkortstillstånd 220 55 165 

- p.g.a. körkortstillstånd efter 

återkallelse 

1 055 55 1 000 

- p.g.a. att utländskt körkort skall 

bytas mot svenskt 

315 120 195 

- p.g.a. förlängning enl. 3 kap. 12 § 

körkortslagen (1998:488) 

315 120 195 

 

 

 

3. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med 

länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). 

4. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva 

pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive 

verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

5. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av 

länsstyrelserna. 

6. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med 

villkorlig körkortsåterkallelse m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden. 
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Ytterligare villkor för oxa WIR World Indigenous  Runes finansierad Människans, sockens, rikets, EU:s, Mänsklighetens 

och Jordens verksamhet finns på www.mss.lege.net/oxa  

 

På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas regeringens vägnar, 

 

Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma 

Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige 

Bankdirektör av världsbanken World Indigenous Human Love Order Bank of Godland 

Statskassör i  folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken 

Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige  

Högste Domare i folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget 

www.MSS.lege.net 

www.LoveOrder.INFO 

 

T 0703 999 069 

E info@loveorder.INFO 

A Jordbro, Sverige 

För att börja bruka oxa WIR stockarnas medel måste varje Människa, förening, stat eller annan 

administration teckna avtalen med urfolks och medborgar människornas Kärleks Ordnings 

skapare imperatorn Ditta av Gudalandet eller hennes fullmäktige, och Tillbakadra bort från Jesuit 

påvarnas dödskult som genom bedräggeri etablerats i Romfördragets döds läger nätverk som 

håller nu hela Jorden i snabba avrättnings processer av Hela Mänskligheten.  

 

http://www.mss.lege.net/oxa
http://www.mss.lege.net/
http://www.loveorder.info/
mailto:info@loveorder.INFO
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Kopia till 

 

Leif den I regeringskansli 

Urklagaren Lars Rutger Solstråhle  

 

Från ockuperande affärsbolag genom kapitulation av Jesuit Döds Kulten återtagbara: 

Riksdagen, Bostadsutskottet 

Riksrevisionen 

Statsrådsberedningen 

Justitiedepartementet 

Utrikesdepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Utbildningsdepartementet 

Jordbruksdepartementet 

Kulturdepartementet 

Miljödepartementet 

Näringsdepartementet 

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi 

Kammarkollegiet 

Statskontoret 

Valmyndigheten 

Krisberedskapsmyndigheten 

Statens räddningsverk 
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Socialstyrelsen 

Handikappombudsmannen 

Statens folkhälsoinstitut 

Riksgäldskontoret 

Statens fastighetsverk 

Ekonomistyrningsverket 

Statens jordbruksverk 

Statens livsmedelsverk 

Fiskeriverket 

Sametinget 

Riksantikvarieämbetet 

Naturvårdsverket 

Kemikalieinspektionen 

Boverket 

Post- och telestyrelsen 

Vägverket 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

Jämställdhetsombudsmannen 

Konkurrensverket 

Skogsstyrelsen 

Glesbygdsverket 

Statens energimyndighet 

Integrationsverket 

Verket för innovationssystem 
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Verket för näringslivsutveckling 

Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län 

Regionförbundet i Kalmar 

Gotlands kommun 

Region Blekinge 

Skåne läns landsting 

Region Halland 

Västra Götalands läns landsting 

Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län 

Svenska Kommunförbundet 

Landstingsförbundet 

Institutet för tillväxtpolitiska studier 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 

Finansdepartementet, ekonomigruppen 

Finansdepartementet, RoB 
 

 
 

Senast uppdaterad: 2021-10-20 
 


