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Sammanträde Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Onsdagen den 3 juni 2020, kl. 09.00-12.00 

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

samt via skype 
 
  

Närvarande ledamöter: Ann-Christin Ahlberg, skype 

Ann-Sofie Alm, skype 

Åke Bonnier, skype 

Peter Hederstedt, skype 

Tomas Kåberger, skype 

Lars Niklasson, skype 

Helena Nilsson, skype 

Klas Johansson, skype 

Sofia Karlsson, skype 

 

 

 

Övriga närvarande: 
 
 

Anders Danielsson, ordf 

Lisbeth Schultze 

Kent Andersson, skype 

Pia Severinsson, ordf Saco skype 

Maria O Andersson 

Annika Berggren, fackförbundet ST ? 

Henrik Frykman  

Jill Brant(sekreterare) 

 

 

  

Föredragande: 
 

Anders Danielsson, punkt 4,5 

Nina Kiani Jansson, punkt 5,6 skype 

Annika Braide, punkt 7, s 

Karin Ladberg, punkt 7, skype 

Sanja Pihl, punkt 8,skype 

 



 

 
Mötesanteckningar 
 
2020-06-03 

 
Dnr 104-16752-2020 
 

 
 

1 (6) 

 

Aktuellt från Länsstyrelsen 

Ledamöterna hälsades välkomna av ordföranden Anders Danielsson.  

 

Anders Danielsson informerade om att det är fortsatt viktigt att tänka på att hålla disciplinen 

vid våra skype–möten. 

 
 

1. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes. 

2. Föregående mötesprotokoll 

I protokoll från förra årets sista möte finns ännu en obesvarad fråga från Ann-Sofie Alm 

angående ett strandskyddsärende i Mariestad.  

En justering i stycket Covid-19, från Räddningsmissionen till Stadsmissionen. 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

3. Val av justerare  

Klas Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

 

4. Aktuellt från Länsstyrelsen 

Vi har inför dagens möte skickat ut broschyren ”Hänt på Länsstyrelsen”, som beskriver 

kortfattat vad som hänt hos oss den senaste tiden utöver Coronaviruset. 

  

- Betänkandet psykologiskt försvar 

Anders Danielsson informerade om att han överlämnat betänkandet av psykologiskt 

försvar förra tisdagen den 26 maj 2020 till inrikesministern Mikael Damberg. Några 

dagar därefter lämnades betänkandet över till försvarsutskottet. Försvarsutskottet hade 

några frågor på betänkandet. Betänkandet är i huvudsak ett uppdrag för att inrätta en 

myndighet. De har utrett hur stor myndigheten bör vara och vilka uppgifter man 

behöver hantera. Det framkom bl a i utredningen att man bör samordna staten bättre 

eftersom de i utredningen sett en svaghet i att ingen inte riktigt tar befälet. Förslag har 

givits om att inrätta ett nationellt center som har det samordnade ansvaret. Betänkandet 

är nu ute på remiss. 

 

- Framtidens länsstyrelse 

Framtidens länsstyrelse är ett initiativ som tagits från länsstyrelsen, vilket innebär att 

verksamheten ska samordna och utvecklas vidare för att anpassa länsstyrelsen till 

samhället. Länsstyrelsen har fått politiskt stöd för det här initiativet. Henrik Frykman 

har gjort ett förarbete som presenterades på Landshövdingemötet i Kalmar i augusti 

förra året. I förarbetet har man kommit fram till att koncentrera vissa uppgifter till vissa 

län. Det är tänkt att utredningen ska vara klar i januari i nästa år, men på grund av 

Covid19 kan det ta lite längre tid. 

- Anders Danielsson informerade även om klimaträtten, som är ett regeringsuppdrag och 

som ska anpassas enligt de nya klimatpolitiska målen. Det kommer inte att bli en lätt 
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uppgift och kommer innebära många konsekvensanalyser samt flera dialogmöten. 

Förväntat är att det kommer att bli konsekvenser, men det är viktigt att utreda och 

presentera vilka konsekvenser det blir.  

- Tomas Kåberger påtalade att regeringen verkar ha gott förtroende till länsstyrelsen då 

de fått flera uppdrag att utreda. Anders tackar och informerade om att det är flera 

personer kring honom som hjälper till kring dessa uppdrag. 

 

5. Länsstyrelsens krissamordning, Covid-19 

Anders Danielsson, landshövding 

Anders Danielsson informerade om att man redan den 17 mars 2020 på länsstyrelsen 

gick in i särskild krisledning, innebärandes att krisledningsstaben är fullt ut. Förra 

sommaren genomgicks en krisövning och som underlättar nu inför det här skarpa läget. 

Planen är att stödja, samordna och stärka samhället idag. Anders Danielsson påtalade att 

vi behöver tänka utanför boxen, så att vi hittar bra lösningar för det som ska hanteras.  

 

Regeringen har fattat flera beslut med anledning av Covid19 och länsstyrelsen har bl a 

fått flera uppdrag att hantera problem som uppstått pga Covid19: 

 - Mäklingsuppdraget som gäller samordning av skyddsutrustning för vårt län. 

Länsstyrelsen samordnar med kommunerna, sjukvården och regionen. Det pågår möten 

med aktörerna regelbundet för att få en lägesbild om hur det ser ut ute i kommunerna. 

- Hyresstödet som sju länsstyrelser kommer samordna uppdraget och bevilja 

ansökningar som kommer in.  

- Testning av patienter (ännu inte skriftligt från regeringen). Folkhälsomyndigheten 

kommer att ha det övergripande ansvaret tillsammans med Länsstyrelsen och regionen. I 

uppdraget ligger det att se över vilka som man kommer att börja testa för Covid19.  

- Lägesbild och åtgärder i kommunerna gällande social oro är ett uppdrag som man 

kommer att få från regeringen och vi samlar nu in underlag för att presentera till 

regeringen. 

 

- Ann-Sofie Alm ställde frågan gällande testning av räddningstjänstens personal. Det 

har stått i medierna om detta, att de inte blir testade för Covid19 och att personalen 

upplever en stor oro över detta. Anders Danielsson informerade om att i kategori 3 finns 

bland annat räddningstjänstens personal kommer och kommer då att bli testade. 

 

- Anders Danielsson informerade om att det kommer att tillsättas en Coronakommission 

där man kommer att se över hur man i framtiden kommer att sammanställa och hantera 

en kris likt Covid-19. 

 

Nina Kiani Janson, plan-byggfrågor, presenterade krissamordning av Covid19 

Länsstyrelsen har haft särskild krisledning sedan i mars där fem personer turas om att 

vara stabschef. Vi utgår från krissamordningen och det som är värt att skyddas, såsom 

människor, demokrati, miljö, ekonomiska värden samt nationell suveränitet. 

I processen ligger det att identifiera, göra bedömningar och driva till ett beslut och 

därefter avsluta och utvärdera. Man har en krisorganisation som löper parallellt med den  
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vanliga organisationen och man arbetar både externt och internt. 

 

Inriktningen är att identifiera länets behov, hålla ihop länsstyrelserna, prioritera 

uppgifter och man tar fram sammanställning för länet tillsammans med andra 

länsstyrelser. Därutöver bedrivs de uppdrag som man fått av regeringen.  

Vi skapar även förutsättningar för informationsdelning det vill säga dela och ta emot 

information från/till flera aktörer. Vi sammanställer regional lägesbild och rapporterar 

till regeringen en gång i veckan.  

 

Sjukhusdirektören har rapporterat om att läget för sjukdomsfall för Covid-19 ligger på 

en platå men det är osäkert om det kommer att bli en nergång. Det är stabilt på IVA och 

det finns tillgång av skyddsutrustning. Vårdcentralerna har fått i uppdrag att testa de 

som inte har allvarliga symtom. Kollektivtrafiken är i full gång nu. Det är 

bekymmersamt för näringslivet där varsel och arbetslöshet har ökat och nu ses det även 

att varsel kommer i våra större industrier och pga detta har vi mycket kontakt med dem 

nu. Kontakt har även tagits med arbetsförmedlingen för att se hur mönstret rör sig och 

hur man kan hjälpa till på bästa sätt. Nu fokus på hur man framåt ska kunna hjälpa till i 

länet så att ekonomin vänder. Ett sätt är bland annat att öka på med utbildningsinsatser. 

Kollegorna på länsstyrelsen är mycket engagerade och har tagit tag problemen med 

social oro och folkhälsa. Viktigt att vi gemensamt jobbar för hur vi ska ta oss ur krisen. 

 

- Anders Danielsson informerade om att vissa kommuner är mer påverkade än andra. 

Handeln vid Norges gräns har det väldigt svårt eftersom besöksnäringen i stort är helt 

borta och där har handeln minskat med 95%. På politisk nivå har flera förslag lyfts för 

att få igång gränshandeln, men Norge och Danmark har tagit ställning till att inte öppna 

upp gränsen till Sverige.  

 

- Ann-Sofie Alm påtalade att räddningstjänsten i Strömstad åker på flera IVA-larm 

eftersom suicidfallen har ökat med 50 procent vilket är alarmerande. 

 

- Tomas Kåberger påtalade att i den framkommer det oro från vissa kommuner. Det 

borde vara länsstyrelsens uppdrag att ta reda på hur det egentligen är i dessa kommuner. 

I japan har självmordsfrekvensen minskat. Borde vi inte fokusera på egentliga 

problemen och inte föreställningar. 

 

- Anders Danielsson informerade om att man har en bemanningsplan under hela 

sommaren för att täcka upp arbetet med Covid-19 och att man även är förberedda inför 

eventuella andra kriser. Det är fattat ett beslut om att personal ska kunna ha semester i 

fyra veckor. 

 

- Ann-Christin Ahlberg undrar hur det går med de äldre som vill åka till sina 

sommarboenden men behöver hjälp från hemtjänsten. Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer är att man fortsatt ska stanna hemma. 
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Ann-Sofie Alm kommenterade att det i socialtjänstlagen finns undantag för 

sommargäster, finns initiativ i riksdagen att gälla under 1 år. 

 

- Lisbeth Schultze tog upp att det även finns oro över båtturismen och att man behöver 

något beslut från regeringen kring detta. 

 

-  Sofia Karlsson kommenterade kring det gröna näringslivet, en del av samhället. 

Positiv rapport att inom lantbruk och skogsbruk fortsätter det på som vanligt.  

De som dock är påverkade är de som har sin näring i restaurangvärlden. För livsmedels-

industrin ser det bra ut nu i Västra Götaland.  

 

6. Strandskyddsfrågor vid Länsstyrelsen 

Nina Kiani Jansson, funktionschef plan-byggfrågor 

Informerade om att länsstyrelsen arbetar med alla länets kommuner vad gäller fysisk 

planering, att komma överens om mark- och vattenanvändningen samt hållbarhet 

gällande våra vattenresurser. Strandskydd är ett särskilt intresse och här finns ett 

lagskydd. Kommunerna tar fram en detaljplan och länsstyrelsen ser över denna. Om en 

gammal plan upphävs, återinträder strandskyddet igen och man får då se på de nya 

förutsättningarna på nytt för strandskyddet. Lagstiftning finns men i detta också flera 

undantag. Det är svårt att tänka kring fysisk planering och kommunerna har inte alltid 

lätt att se kring detta. Länsstyrelsen har förklarat för vissa kommuner kring processen av 

strandskyddet och som många gånger kan vara invecklat och kan då leda till flera 

diskussioner kring upphävandet av ett strandskydd. 

 

Anders informerar om att Sven Swedberg sitter med i utredningen gällande 

strandskyddet. 

 

- Ann-Sofie Alm tackar för en bra dragning och tycker att det ska blir intressant att se 

vad man landar i utredningen. Undrar dock varför vi gör olika bedömningar från 

länsstyrelserna och om det finns en utredning kring detta? Lisbeth Schultze informerade 

om att det görs en översyn kring det utökade strandskyddet och att det kan vara här som 

länsstyrelserna ser lite olika på det hela. När strandskyddet sedan kommer att prövas 

kan vi få en uppfattning av varför vi ser olika på detta. 

 

- Nina Kiani Janson svarar att när det finns en rättspraxis som man kan titta på, så 

kommer vi få en vägledning om hur man ska se på ärendet. 

Länsstyrelsen samarbetar mycket med kommunerna gällande samhällsplanering och har 

bra samverkan, men det finns ibland intressen där man kanske inte alltid har samsyn och 

det kan då bli vissa frågeställningar som skiljer sig åt. Det finns vissa brister men man 

arbetar för att få gemensamma mål. Vi behöver vara måna om vårt strandskydd och 

naturområden och ta strandskyddet till hjälp för vidare samhällsplanering. 
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- Anders Danielsson påtalade att man försöker hitta en lösning där det går att få en 

samsyn med kommunerna, men man får ha respekt för lagstiftningen. Initiativet togs 

våren 2018 med kommunerna för att se över lagstiftningen eftersom det fanns vissa 

brister i denna. 

 

7. Länsstyrelsens imageundersökning 

Annika Braide, kommunikationschef och Karin Ladberg, kommunikationsstrateg 

Länsstyrelsen har genom åren genomfört totalt tre imageundersökningar 2013, 2017 och 

2020. Undersökningen i år har gjorts både via intervjuer och e-postenkät till 

medarbetare. Just nu håller vi på att analysera årets imageundersökning.  

Områden som undersökts är bl a kännedom, förtroende, anseende, attityd m fl.  

Det är flera intressentgrupper som har intervjuats främst tjänstemän hos kommunerna 

som är viktiga för länsstyrelsen, men också landsbygdsföretagare och andra 

nyckelgrupper. Det finns stora variationer gällande kännedom av länsstyrelsen. 

Sammanfattande resultat är att kännedomen är god och förtroendet är oförändrat jämfört 

med förra mätningen. Det ses generellt en positiv inställning till Länsstyrelsen. 

Kännedom och förtroende över tid skiljer sig något, möjligen kan våra kommunbesök 

ha gett positiva resultat vilket är bra. 

 

Resultatet från våra medarbetare visar att förtroendet är högt och varit bestående över 

tid. Medarbetarna har en positiv attityd och är stolta över att arbeta på länsstyrelsen. 

 

Det sammanvägda resultatet för medarbetare och intressenter sammanfaller i stort med 

både gemensam bild och syn på länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen är nu i analysfas och kommer att komma med ett förslag till åtgärder i 

verksamhetsplanen för 2021. 

 

- Tomas Kåberger påtalade att han är glad för att imageundersökningen gett så goda 

resultat, positivt är att intressenter och medarbetare har lika syn på länsstyrelsen. Smittar 

medarbetarnas självbild av sig på omvärlden? 

 

- Lars Niklasson undrar om det finns andra områden som man skulle kunna jämföra 

med länsstyrelsen. Annika Braide, informerade att imageundersökningen görs bara i 

Västra Götaland men att det ses över om man skulle kunna benchmarka sig mot andra 

aktörer. 

 

- Ann-Sofie Alm påtalade att kommunstyrelsernas ordföranden inte är lika positiva i 

imageundersökningen. Anders svarade att vi måste ha en ha djupare analys om vad de 

inte gillar. 
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8. Nya lokaler för Länsstyrelsen Sanja Pihl, enhetschef enheten för service och 

utveckling 

Länsstyrelsens hyresavtal löper snart ut varför vi ser över framtidens lokaler. 

Länsstyrelsen behöver ha lokaler med en hållbar arbetsmiljö och samtidigt ska de vara 

flexibla, verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva, vilket de nu inte är i dagsläget. 

Tidigare har vi arbetat med kortsiktiga lösningar men nu behöver vi gå mot långsiktiga 

lösningar. Vi har upprättat ett lokalprogram som anpassats till framtida länsstyrelsen 

och som innefattar vissa principer, bland annat att tillgodose verksamhetens behov, 

varje medarbetare bör tillhöra en zon, och att kunna förflytta sig från en arbetsplats till 

en annan med rätt teknisk utrustning. Vi är nu i fas 3 och ser över lokaler för Göteborg 

och Mariestad. 

 

Pandemin som råder nu påverkar planeringen framåt exempelvis såsom 

kapacitetsplanering, nya arbetssätt och minskat anslag. Vi behöver göra fördjupade 

analyser innan man tar det definitiva beslutet.  

 

-Helena Nilsson gav oss sin erfarenhet av det de upptäckt från deras flytt till 

aktivitetsbaserade lokaler, att det finns en viss utmaning i att man inte alltid vet var 

medarbetare finns och svårt att hitta till dem. Viktigt att arbeta upp nya arbetssätt för att 

det ska bli bra för alla. 

 

9. Övriga frågor 

Inga frågor. 

 

10. Kommande möte 

Nästa möte är 14 oktober 2020. Mötestider för både 2020 och 2021 är kommunicerade 

via outlook-kallelser.  
 

 

11. Avslutning 

Anders Danielsson tackar alla för deltagande och önskar alla en glad fin sommar. 

 
 
Vid mötesanteckningarna:   
 
Jill Brant 
 
 
 
Ordförande:    Justerare: 
 
 
 
Anders Danielsson   Klas Johansson 


