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Sammanträde Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Måndagen den 23 mars 2020, kl. 09.00-12.00 

Lokal: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg (sammanträdesrum Bohuslän) 
 
  

Närvarande ledamöter: Ann-Christin Ahlberg, telefon 

Ann-Sofie Alm, skype 

Åke Bonnier, telefon 

Peter Hederstedt, telefon 

Tomas Kåberger 

Lars Niklasson, skype 

Helena Nilsson 

 

 

 

Övriga närvarande: Sandra Brantebäck, tf Löd, ordf kl 10.30-11.00 
 Anders Danielsson, ordf, kl 11.00-12.00 
 Annika Berggren, fackförbundet ST, skype  

Pia Severinsson, nyutnämnd ordf Saco skype 

Henrik Frykman  

Mikael Cullberg 

Jill Brant(sekreterare) 

Patrik Renberg, praktikant 

 
 

Frånvarande:  Klas Johansson 

Sofia Karlsson 

Kent Andersson, internrevisor 
 
 

Föredragande: Svante Sjöstedt (punkt 4) 
 Ann Dahlberg (punkt 4) 

Lisa Nordahl (punkt 5) 
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Aktuellt från Länsstyrelsen 

Ledamöterna hälsades välkomna av tf löd Sandra Brantebäck. Särskilt välkomnades de nya 

medlemmarna i rådet, Ann-Christin Ahlberg, socialdemokratisk riksdagsledamot samt 

ledamot i socialutskottet och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra 

Götalandsregionen. Sandra Brantebäck välkomnade även nya ordföranden för Saco, Pia 

Severinsson. 

 

Henrik Frykman informerade om att ledamöterna i Insynsrådet nu av regeringen har 

förordnats fram t o m 28 februari 2022. För de nya ledamöterna kommer det möjligtvis att 

erbjudas utbildning från regeringskansliet.      

Inför dagens möte har broschyren ”Hänt på Länsstyrelsen”, skickats ut. Den beskriver kort 

vad som hänt hos på Länsstyrelsen den senaste tiden utöver Coronaviruset.  

  

1. Fastställande av dagordning 

Henrik Frykman informerade om att dagordningen gjordes om i sent skede till följd av 

stabsläget som råder nu. 

En punkt anmäldes, till punkt 6 övriga frågor, av Ann-Sofie Alm, gällande landbaserade 

laxodlingar i främst Sotenäs kommun.   

Dagordning fastställdes. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

I föregående mötesprotokoll finns det ännu en obesvarad fråga från Ann-Sofie Alm, 

angående ett strandskyddsärende i Mariestad. Vi kommer inom kort att skicka ut ett 

skriftligt svar på frågan och vid mötet den 3 juni kommer relevanta handläggare hit och 

berättar mer! Justerat per mail och utsänt till er inför mötet  

 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Val av justerare 

 Helena Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

 

4. Preems ansökan om utbyggnad i Lysekil  

Föredragande Svante Sjöstedt, klimatstrateg och länsjurist Ann Dahlberg informerade 

om Preems ansökan om utbyggnad i Lysekil. Se instuderingsmaterial, som tidigare 

skickats ut till alla berörda. Ärendet har tidigare varit uppe i Insynsrådet 19-09-2019 

(för mer djupgående information, se anteckningar där).  

 

Svante Sjöstedt och Ann Dahlberg redogjorde kortfattat för det som gjorts fram tills 

idag och vad som rekommenderas framåt.  Vid dagens föredragning riktades fokus på 

förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som var i mars. 
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• 2016 ansökte Preem om tillstånd hos miljödomstolen (MMD) för utökad verksamhet 

för Preem raff i Lysekil.  

• 2018 meddelade MMD att Preem får tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och 

utökad verksamhet, men Svenska Naturskyddsföreningen, flera andra föreningar och 

ett stort antal närboende överklagade domen 2019.  

• Mark- och miljööverdomstolen gav prövningstillstånd i målet juni 2019 och i augusti 

2019 meddelade regeringen att de kommer att pröva ärendet. 2019.  

• Länsstyrelsen anser att regeringen med stöd av stoppregeln kan vägra tillåtlighet om 

inte bolaget åtar sig länsstyrelsens föreslagna begränsningar. 

• Det har nu framkommit nytt vetenskapligt underlag gällande klimatmålen och detta 

har lett till skärpt klimatpolitik på alla nivåer. Det diskuteras t.ex. redan nu att man 

behöver skärpa till klimatmålen för 2030 i EU.  

• Vi är i ett läge där de politiska målsättningarna har skärpts vad gäller klimatmålen. 

Länsstyrelsen kräver ett bindande åtagande när det gäller utsläppen av fossil 

koldioxid. Om Preem inte följer kraven gällande nedtrappning av utsläpp för att möta 

framtida klimatmål ser man från Länsstyrelsens håll att det blir svårt att tillstyrka 

verksamheten. Det ligger nu på MÖD att yttra sig till regeringen som sedan fattar 

beslut om verksamheten är tillåtlig. Preem har hittills inte velat göra något bindande 

åtagande. 

Preem - Diskussion: 

- Tomas Kåberger instämmer att Länsstyrelsen kommit fram till ett bra yttrande. 

- Ann-Sofie Alm informerade att man har anmält regeringen till konstitutionsutskottet 

(KU) då regeringen inkommit för sent med ärendet. Frågan ställdes också om varför 

man inte redovisat och tagit upp något om de globala målen från Länsstyrelsens håll. 

- Svante Sjöstedt svarade att Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar, men i och med att 

man tar ansvar för Sveriges del av Parisavtalet så tar man också sitt ansvar för att nå 

de globala målen.  

- Svante Sjöstedt och Ann Dahlberg påpekade också att det är bara är klimatfrågorna 

och inte säkerhetsfrågorna som diskuterats här.  
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5 Särskild krisledning till följd av coronaviruset 
 

• Lisa Nordahl, krisledningschef informerade om krisplaneringen som är gällande för 

Covid-19. Länsstyrelsen har upprättat en krisledningsorganisation och det är 

kommunicerat till alla berörda personer, och som Länsstyrelsen nu verkar efter. 

Lisa Nordahl redogjorde för att olika myndigheter som polis, räddningstjänst, sjukvård 

etc har sitt ansvar i fråga om kris och Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret. 

 

Länsstyrelsen ska bl.a.: 

• Agera aktivt och tidigt ta initiativ till samverkan även i situationer där behovet är svårt 

att bedöma.  

• Delta i regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå, 1 gång/vecka. 

Konferenserna genomförs på olika sätt, som skype, via Rakel eller direkta möten. 

• Själva stå som värd för regelbundna samverkansmöten på regional nivå 2 ggr/vecka, 

med rapportering till regeringen. 

• Ha förmåga att snabbt kunna begära in lägesrapporter från länets aktörer och 

sammanställa regional lägesbild. 

• Ta fram strukturer för att kunna utöva det geografiska områdesansvaret samtidigt med 

ledning av räddningstjänstinsatser.  

• Säkerställa kommunikationsperspektivet som ingår i den samlade lägesbilden 

 

Vad händer nu: 

• Länsstyrelsens särskilda krisledning är aktiverad och man samordnar länets aktörer. 

• Man har en samlad lägesbild, resurser, analyserar läget och tar omfall vid behov. 

• Information gällande Covid-19 publiceras nu tre ggr/vecka. 

• Information gällande lägesbilden för näringslivet finns inte med idag, men kommer att 

komma framöver. 

• Man vet om att ett tio-tal kommuner har betydlig påverkan på handel, industri och 

hälsa och sjukvård, men än så länge ingen större påverkan vad gäller sjöfart, lasttrafik, 

lotstrafik och godstrafik. 

 

Vidtagna åtgärder: 

• Kontinuitets-och personalplanering för kommunala samhällsviktiga verksamheter, 

planering för omfördelning av personal, digitaliseringsåtgärder, prioritering av 

arbetsuppgifter i varje förvaltning, distribuerat  

• Planering av undervisning vid ett stort personalbortfall och/eller en eventuell 

stängning av grundskolan.  

• Personal-och kompetensinventering för att säkerställa drift över tid.  

• Minst en kommun har aktiverat sin krisledningsnämnd och vi får indikationer på att 

fler är på gång. Nästan alla har inrättat någon form av stabsverksamhet.  

• Begränsat sammankomster.  

• Aktiv kommunikation med medborgarna. 



  
Mötesanteckningar 
 
2020-03-23 

 
Dnr  
104-16752-2020 
 
 

1 (6) 

 

• Kommuner uppdaterar pandemiplaner. Vissa har stängt äldreboende för externa, likaså 

restaurangen inom samma byggnad får inte besökas. 

• Resurser och behov rapporteras från kommunerna 1 gång/vecka. 

• Påverkan på annan verksamhet diskuteras och man har en kriskommunikation där man 

diskuterar övrig verksamhet som nu drabbats. Just nu fokus på handel och 

näringslivet.  

 

Lisa Nordahl informerade i övrigt om att det finns en frågelåda där småkommunerna kan 

skicka in sina frågor. Att man från Länsstyrelsens håll hjälper till med att sammanställa 

den samlade lägesbilden för småkommunerna om de inte hinner med. Samt att man 

stödjer med råd och kommunikation till kommunerna.  

 

Vi pratar om Covid-19 

- Tomas Kåberger påpekade att vi riktat in oss mest på sjukvårdens behov men undrade 

om man kommer att se över det ekonomiska läget för VGR som börjar hamna i ett kritiskt 

läge. 

- Helena Nilsson informerade om att hälso- och sjukvården för tillfället är i fas och man 

har bra kontroll över läget just nu. Hon informerade också om att man har startat upp en 

särskild krisledning för näringslivet. Man har haft fokus på de medelstora företagen, där 

det finns företagsakuten som kan stödja företagsledning, men också med viss ekonomi. 

Man tittar även på de som permitterats och som sagts upp och om omskolningar kan ske, 

detta för att underlätta för samhället. Man ska även titta på de paketen som aviserats från 

regeringen och se hur man bäst kan ta hand om dessa paketen. Nationellt sker det mycket. 

- Anders Danielsson påtalade att regionen har sitt ansvar och att Länsstyrelsen har hand 

om de konsekvenser som sker i samhället och samordnar detta.  

- Åke Bonnier informerade att man från bl a Rädda Barnen och Stadsmissionen diskuterat 

om hur man skulle kunna hjälpa den äldre populationen, de som är över 70 år och uppåt.  

- Lars Niklasson informerade om att lärosätena har fått frågan om hur man kan utöka 

undervisning på distans för att lösa skolundervisningen framåt. 

- Ann-Christin Ahlberg instämde i att vi behöver skapa trygghet ut till samhället, flera 

ställer upp och man hittar nya lösningar på problemen som uppstår. Påpekade också att 

små kommunerna inte riktigt har samma förutsättningar för att kunna samarbeta över 

gränserna då man är färre personer i antal blir det svårare att bemanna vid ex sjukdomar. 

- Peter Hederstedt informerade att man ur det militära perspektivet just nu stödjer 

sjukvården med att bygga upp sjukvårdstält. Två hundra platser på Älvsjömässan samt ett 

fältsjukhus vid Östra sjukhuset, som ska ha en kapacitet på tjugo intensivvårdsplatser. 

Man hjälper även till med transporter i andra delar av landet. Halland är ngt mer 

ansträngda än Västra Götaland då de tidigare belastats med det höga vattenläget tidigare i 

år. De har anmält behov av hjälp. Halmstads kommun är även de ansträngda. Man ser 

också över hur man ska kunna stödja framöver både till sommaren och hösten.  

- Ann-Sofie Alm informerade om att räddningstjänsten just nu har många som är 

sjukskrivna. I dagsläget är små kommuner mer trängda och det hade varit önskvärt om 

man kunde informera ut till befolkningen om att inte elda i trädgårdarna, nu när vi 

kommer till vårsäsongen. 
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- Anders Danielsson informerade om att det finns en särskild analysgrupp som ser på det 

långsiktiga perspektivet, tillsammans med andra aktörer och påtalade att vi i dagsläget inte 

har några erfarenheter av vad som sker nu, men att vi behöver hålla ihop, vara innovativa, 

inte exkludera någon, vi behöver vara proaktiva och ha ett bra ledarskap och inge trygghet 

till folket. 
 

6 Övriga frågor 

• Ann-Sofie Alm tog upp frågor/synpunkter gällande landbaserade laxodlingar och då 

främst gällande Sotenäs kommun. 

• HAVs tillståndsbedömning måste bli mer modern. Den är anpassad efter odling till 

havs (och där i ”kasse” som laxen lever i och som har en livslängd på max tio år).  

Tio år för en anläggning på land är detsamma som ett nej, och då kommer företaget 

som nu ansökt om laxodling i Sotenäs kommun att välja ett annat land för sin 

laxodling. Vi skulle då förlora många arbetstillfällen som hade gynnat Sotenäs 

kommun.  

• Handläggningstiden för tillstånd skiljer sig i år räknat mellan våra grannländer där vi 

har en byråkrati som mal långsammare. 

• Regeringens satsning på ökad andel vattenbaserad odling och näring borde innefatta 

även detta. 

 

• När Munkedals kommun hade en liknande anläggning på förslag fick de ett snabbt 

besked. Nu ett större företag som ställer frågan om det är möjligt att komma till ett 

snabbt beslut även den här gången. Anders Danielsson säger att ett svar kommer att 

komma skriftligt. 

7 Nästa möte 

• Nästa möte äger rum 3 juni 2020. Mötestider för både 2020 och 2021 är 

kommunicerade via outlook-kallelser.  

 

8 Avslutning 

Anders Danielsson tackade alla för deltagande. 
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Vid protokollet:   
 
 
 
Jill Brant 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
Anders Danielsson 
 
 
 
Sandra Brantebäck 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Helena Nilsson  
 
  


