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Övriga närvarande:

Kent Andersson, internrevisor
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Henrik Frykman (sekreterare)

Frånvarande

Åke Bonnier
Aylin Fazelian
Klas Johansson
Sofia Karlsson
Johan Trouvé

Föredragande

Mikael Cullberg (punkt 5)
Jonas Lundqvist (punkt 6)
Helena Carling (punkt 7)
Håkan Alexandersson (punkt 8)
Monique Wannding, Svante Sjöstedt, Anders
Bergström (punkt 9)
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1.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
2.
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
3.
Val av justerare
Tomas Kåberger utses att jämte ordföranden justera protokollet.
4
Välkomnande av nya ledamöter
Ledamöterna välkomnas av länsledningen och presenterar sig enligt bl.a.
följande:
• Ann-Sofie Alm: Riksdagsledamot för Moderaterna. Bor i Munkedal,
är entreprenör och brinner för frågor om företagsamhet i små kommuner; ledamot i styrelse för Småkom.
• Tomas Kåberger: Bor i, och är i huvudsak uppväxt i länet. Professor
på Chalmers. Ordförande för Renewable Energy Institute i Tokyo
och verksam i InnoEnergy inom European Institute of Technology.
Styrelseledamot i Vattenfall och tidigare bl.a. generaldirektör för
Energimyndigheten.
• Peter Hederstedt: överste och chef militärregion väst (MRV): Området omfattar Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland. Hemvärnet ligger under deras verksamhet och MRV hanterar försvarsplaneringen. Tidigare chef Försvarsmakten internationella relationer på
ledningsstaben och chef erfarenhets- och analysavdelningen på insatsstaben.
• Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde: Uppväxt i Karlsborg.
Professor i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens (AI).
Har sin bas på Högskolan i Skövde sedan 1985, ett kortare gästspel
på högskolan i Jönköping 2013-2017. Rektor i Skövde sedan 2017.
Anders Danielsson uppskattar kopplingar till näringslivet och akademin i
Insynsrådet. Han berättar att Länsstyrelsen driver att myndigheten ska ha
utbyten med lärosäten i länet. Sådana utbyten har inletts med Chalmers och
Göteborgs universitet.
Anders går igenom vad det innebär att sitta i insynsrådet. Rådet har inga beslutsbefogenheter, men har rätt att begära insyn i de områden som det vill
veta mer om. Myndighetschefen är ordförande och ska hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Ledamotens främsta uppgift är att med utgångspunkt i regeringens uppdrag företräda ett medborgerligt inflytande och att
utöva det allmännas insyn.
Ledamot Tomas Kåberger lyfter de stora möjligheter landshövdingerollen
innebär. Ledamöterna uttrycker uppskattning över att landshövdingen har
besökt alla kommuner i länet. Det skapar goda relationer för framtiden. Anders berättar om hur huvudansvar för kontakter med länets 49 kommuner
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fördelats mellan chefer i ledningsgruppen. Landshövdingen berättar också
om de återkommande småkommunsmöten han tagit initiativ till.

5.

Introduktion till länsstyrelserna: organisation, uppdrag, styrning

Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli, berättar övergripande om
länsstyrelsen; uppdrag, uppgifter och organisation. Mikael betonar särskilt
länsstyrelsens sammanvägande roll, att balansera olika intressen mot
varandra.
Mikael ber om inspel från ledamöterna på idéer angående hur vi kan
använda residenset för att få dit nya människor och konstellationer. Mikael
berättar också om Länsstyrelsens ambition att få till stånd en regional fysisk
planering i Västra Götaland, liksom i Skåne och Stockholms län. Ledamoten
Ann-Sofie Alm instämmer i betydelsen av detta.
6.

Länsstyrelsernas finansiering och verksamhetsstyrning

Jonas Lundqvist, chef budget- och controllerfunktionen, berättar om Länsstyrelsens finansiering och verksamhetsstyrning; presenterar Länsstyrelsens
vision om ett hållbart Västra Götaland, samt definitionen av vad hållbar utveckling innebär för oss. Ger en beskrivning av länets utmaningar och Länsstyrelsens strategiska mål. Jonas ger även en bild av hur länsstyrelsen finansieras och vad pengarna går till. Lars Niklasson frågar om utmaningen bostadsbrist omfattar studentbostäder, vilket Jonas bekräftar att den gör.

7.

Länsstyrelsen i planeringsprocessen – utveckling och bevarande

Helena Carling, chef vid enheten för samhällsbyggnad, beskriver
Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen och ger en bild av de avvägningar
Länsstyrelsen har att göra mellan utveckling och bevarande längs
Bohuskusten. Presentationen omfattar bland annat frågeställningen: vem
styr graden av exploatering – och finns det någon myndighet som har
överblick?
Helena visar exempel på hur bostadsbyggandet har utvecklats under en tjugoårsperiod i en ort utanför Fjällbacka. Kommunerna ska beakta både enskilda och allmänna intressen i planprocessen. Länsstyrelsen ger råd om och
bevakar allmänna intressen. Helena tipsar om websidan kartbild.com där
man bland annat kan jämföra flygfoton och satellitbilder av Sverige över tid.
Länsstyrelsen ska bygga upp en motsvarande tjänst.

8.

Vänerrådet
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Håkan Alexandersson, handläggare vid enheten för samhällsskydd och beredskap berättar om Vänerrådet, en samverkan mellan ett stort antal intressenter kring Vänern och Göta Älv. Landshövding Anders Danielsson och
landshövdingen i Värmland, tillsammans med ordföranden i Vänersamarbetet undertecknade i december en överenskommelse om att inrätta Vänerrådet, som har i uppdrag att hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.
I april är det dags för ett första möte i Vänersborg, då även övriga aktörer
undertecknar överenskommelsen. Där kommer också beslut att fattas om
handlingsplan för 2019 – 2023.
9. Miljömålen och klimat 2030
Monique Wannding, chef enheten för miljö- och klimatsamverkan,
klimat- och energistrateg Svante Sjöstedt, och Anders Bergström, tf
utvecklingsledare Tvärgrupp Miljömål informerade om Länsstyrelsens
arbete med miljömål och satsningen Klimat 2030. Vi når inte de regionala
miljömålen till målåret 2020. Vi behöver jobba hårdare, smartare och mer
effektivt.
2018 släpptes en rapport med miljömålsbedömning som beskriver att det är
svårt att nå miljömålen för Västra Götaland. Endast 1 mål kommer att nås
och två bedöms nära att nås. Särskilt kritiskt är det för klimatet och biologisk mångfald:
Från 1990 till 2016 har vi lyckats minska utsläppen av växthusgaser med 15
%, men för att nå det regionala klimatmålet behöver vi öka takten så att vi
ram till 2030 minskat utsläppen med totalt 80 %. När det gäller biologisk
mångfald ser vi att djur- och naturvärden, exempelvis minskar ålgräsängar
(havets barnkammare) och antalet pollinerare (bin), är hotade. Andra exempel är att flera fågelarter har minskat i länet över en trettioårsperiod.
Klimat 2030 är en självständig strategi, men också en del av vårt regionala
åtgärdsprogram för miljömålen. I det här arbetet samverkar vi med Västra
Götalandsregionen. Klimat 2030 bygger på fyra fokusområden och fyra arbetssätt. Inom varje fokusområde finns ett antal satsningar.
Som en del av genomförandet av Klimat 2030 har det bildats ett klimatråd
med deltagare från bl.a. näringsliv och offentlig sektor. Organisationer kan
också underteckna Klimat 2030 och göra ett åtagande som kan driva på det
egna klimatarbetet
För att växla upp klimatarbetet inom fokusområdena ges projektmedel till
samordnare som sprider goda exempel och samverkar med berörda aktörer.
Ledamoten Tomas Kåberger framhåller att Länsstyrelsen har en bra koordineringsplattform för den här typen av breda frågor.
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Föredragande berättar att alla län ska ta fram klimatstrategi, men att det har
organiserats olika. Länsstyrelsen försöker bjuda in brett till dialog och även
vara ute i länet och informera.

10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11 Kommande möten
Nästa möte äger rum den 10 juni 2019. Henrik kommer att mejla ut
kommande mötesdagar och information om arvode.
12 Avslutning

Vid protokollet:

Henrik Frykman

Justeras:

Anders Danielsson

Tomas Kåberger
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