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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 230 medarbetare

YRKEN INOM FÖRETAGET
Hos oss arbetar bland annat jurister, biologer, marin-
biologer, geologer, arkitekter, fysiska planerare, kart-
tekniker, agronomer, jägmästare, ingenjörer, kemister,
kommunikatörer, arkeologer, bebyggelseantikvarier,
veterinärer med flera.

UTBILDNINGSVÄGAR
Högskole- eller universitetsutbildning inom våra
yrkesområden.

KONTAKT
Malin Dahlqvist HR-ansvarig 
Länsstyrelsen Värmland

ADRESS

Länsstyrelsen Värmland

Våxnäsgatan 5, 651 86 KARLSTAD

Telefon: 010-224 70 00 (vx)

E-post: varmland@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland

Sociala kanaler hittar du på webbplatsen under

Om oss/Kontakta oss/Våra digitala kanaler.

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN 
Länsstyrelsens verksamhet ska bidra
till att uppfylla målen i Agenda 2030.
Agendan är en övergripande vision

för hur världen ska se ut år 2030 och som antogs 
av FN:s medlemsländer 2015.

De Globala målen är en plan
för vad världens länder måste göra för

att uppnå hållbar utveckling, både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.

www.globalamalen.se

EN BRA ARBETSPLATS
Som anställd på Länsstyrelsen Värmland har du 
många förmåner utöver de som regleras i lag.

• Individuella löner.
• Flexibla arbetstider.
• Möjlighet att skriva överenskommelse om att 

arbeta viss tid på distans.
• Upp till sju veckors semester och 

semestertillägg.
• Individuell och kollektiv pensionsavsättning.
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
• Företagshälsovård för alla.
• Olycksfallsförsäkring till, från och på jobbet
• Ersättning utöver Försäkringskassans 

sjukpenning vid sjukdom.
• Ersättning för läkarvård och medicin.
• Gratis medlemskap i fritidsföreningen FRISK.
• Föräldralön utöver Försäkringskassans 

föräldrapenning.
• Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår 

då barnet fyller 12 år.
• Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar.
• Kompetensutveckling.
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Med visionen att vara en samlande 
kraft för ett hållbart Värmland

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

VAD ÄR EN LÄNSSTYRELSE?
Det finns 21 länsstyrelser i 
Sverige, en i varje län.
Länsstyrelserna är statens 
förlängda arm ute i länen och 
ska verkställa de beslut som 
riksdagen och regeringen har 
fattat. Besluten ska genomföras 
med hänsyn till de regionala 
förhållanden och förutsättningar 
som finns i länet. Därför är god 
kunskap inom våra sakområden 
och närhet till invånarna och 
företagen en förutsättning.

VÅRT UPPDRAG
Länsstyrelsens uppdrag är att 
arbeta för en utveckling där miljö, 
tillväxt och goda levnadsvillkor 
går hand i hand. Målet är en ren 
livsmiljö, en stabil arbetsmarknad 
samt ett gott liv för invånarna. Vi 
arbetar för en hållbar utveckling i 
hela länet.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt 
helhetsperspektiv i sitt arbete och 
samordna olika samhällsintressen 
och statliga myndigheters 
insatser. Vi ska också följa 
utvecklingen och informera 
regeringen om länets behov.
Det innebär att länsstyrelsen är 
en viktig länk mellan människor 
och kommuner i länet å ena 
sidan och regering, riksdag och 
centrala myndigheter å den 
andra.

VI ARBETAR MED DETTA
• En hållbar utveckling i 

hela länet - ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt.

• Samordnar insatser vid 
allvarliga kriser.

• Skyddar kulturmiljöer och 
landskap.

• De svenska miljömålen, 

skydd av vatten och tillsyn 
över miljön.

• Ökad jämställdhet och 
människors lika värde.

• Bättre folkhälsa - mot alkohol 
och narkotika.

• Tillväxt i små och medelstora 
företag.

• Inventering och tillsyn av 
länets rovdjur.

• Granskning av kommunernas 
livsmedelskontroller.

• Utveckling och positiv tillväxt 
på landsbygden.

• Bättre infrastruktur och IT i 
länet.

• Stöd till kommunernas 
boendeplanering.

• Ett gott mottagande och bra 
integration av nyanlända 
flyktingar.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 230 personer.

YRKEN INOM LÄNSSTYRELSEN
Hos oss arbetar bland annat jurister, biologer, marin-
biologer, geologer, arkitekter, fysiska planerare, kart-
tekniker, agronomer, jägmästare, ingenjörer, kemister, 
kommunikatörer, arkeologer, bebyggelseantikvarier, 
veterinärer med flera. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Högskole- eller universitetsutbildning inom våra 
yrkesområden.

KONTAKT
Malin Dahlqvist HR-ansvarig
Länsstyrelsen Värmland

ADRESS
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5, 651 86 KARLSTAD

Telefon: 010-224 70 00 (vx)
E-post: varmland@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland

Sociala kanaler hittar du på webbplatsen under 
Kontakta oss/Våra digitala kanaler.
 

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND


