
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast 
växande län. Många fler människor 
väntas flytta hit de närmaste åren. Här 
finns flera stora arbetsgivare och en 
storstad full av studenter.

I Uppsala län hittar du både storstadens 
studentliv och en utbredd landsbygd 
med artrik natur, historiska lämningar 
och en skärgård med över 12 000 öar. 

STUDERA FÖR FRAMTIDEN 
I UPPSALA
Residensstaden Uppsala är landets fjärde 
största stad och en utpräglad student-
stad. Uppsala universitet grundades år 
1477 och är Sveriges äldsta med i dag 
drygt 50 000 studenter. Här finns också 
Sveriges lantbruksuniversitet och Aka-
demiska sjukhuset, som liksom Uppsala 
universitet bedriver forskning i interna-
tionell toppklass. 

ALLT FLER FÖRETAG — OCH JOBB
På universiteten föds många nya idéer 
som blir till företag. Näringslivet i Uppsala  
län växer starkt, med cirka 2740 ny-

startade företag förra året. Många  
invånare arbetar inom offentlig sektor, 
inom handel och logistik, life science 
och it samt i tillverkningsindustrin. Från  
Uppsala är Arlanda en kvarts tågresa 
bort och många pendlar dagligen till  
Stockholm.

LÅNG HISTORIA AV UTVECKLING
Sida vid sida med idéskapande och framåt- 
blickande så är historien ständigt nära. 
I Uppsala län finns bland annat många 
medeltida kyrkor och en femtedel av  
Sveriges runstenar. De bevarade järn-
bruken från 1600-talet är från en epok 
då Sverige utvecklades till industriland.

SNABBFAKTA OM UPPSALA LÄN
• Cirka 397 000 invånare, fördelade på  

landskapen Uppland och Gästrikland

• Åtta kommuner och ett 20-tal större  
tätorter

• Uppsala är Sveriges fjärde största stad 
(tätort) och residensstad.

Uppsala län  
full fart mot framtiden
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LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN



På länsstyrelsen 
jobbar vi med nästan allt

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar 
cirka 220 personer med många olika 
sakfrågor, allt från att värna om växter 
och djur till att skapa förutsättningar 
för företag att växa och för människors 
möjlighet att leva och bo i hela länet.

Länsstyrelsen är en statlig myndig-
het som finns i alla län i Sverige. Läns-
styrelsen fungerar som en länk mellan 
de som bor i länet och de som styr vårt 
land. Vi arbetar för att de beslut som 
regering och riksdag fattar blir verklig-
het ute i länet. Den högsta chefen för  
Länsstyrelsen kallas landshövding.

MÅNGSIDIG MYNDIGHET
Länsstyrelsen arbetar inom de flesta 
områden som rör vårt samhälle. Många 
av oss jobbar med uppgifter inom miljö, 
natur, landsbygd, djurskydd och sam-
hällsplanering. Vi har också regeringens 
uppdrag att arbeta för alla människors 
lika rättigheter.

För att klara våra uppdrag behövs kunskap 
inom många olika områden. De flesta  
av våra medarbetare har en utbildning 
på högskolenivå. 

VI ARBETAR MED 
FRÅGOR SOM TILL EXEMPEL
• Miljö och natur
• Energi och klimat
• Kulturmiljö
• Näringslivsutveckling
• Samhällsplanering
• Landsbygdsutveckling
• Säkerhet och krisberedskap
• Jakt och fiske
• Djur- och smittskydd
• Jämställdhet
• Integration
• Folkhälsa
• Allmänna val
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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 220 medarbetare. 

YRKEN INOM LÄNSSTYRELSEN
På länsstyrelsen finns många olika yrken, till exempel 
agronom, veterinär, arkitekt, jurist, arkeolog, ekonom, 
kommunikatör, byggnadsvårdsantikvarie, arkivarie, 
jägmästare och mycket mer.
     

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning, universitet och högskola. Vi har 
en stor bredd på våra yrken inom länsstyrelsen och det 
innebär att det är många utbildningar som kan ge en 
grund för att arbeta hos oss. 

JOBBA HOS OSS?
På vår webbplats annonserar vi om alla lediga jobb. 
Där hittar du även information om hur du söker praktik 
hos oss.

ADRESS
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA

Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala
Telefon: 010-223 30 00
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN


