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Sammanträde Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Onsdagen den 14 oktober 2020, kl. 09.00-12.00 

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

samt digitalt) 
 
 

Närvarande ledamöter: 

 

Ann-Christin Ahlberg (digitalt) 

Ann-Sofie Alm (digitalt) 

Åke Bonnier 

Peter Hederstedt, (digitialt) 

Klas Johansson 

Sofia Karlsson 

Lars Niklasson, (digitalt) 

Helena Nilsson (digitalt)  

 

 

 

 

Anders Danielsson, ordf,  

Annika Berggren, fackförbundet ST (digitalt)  

Pia Severinsson, ordf Saco (digitalt) 

Kent Andersson, internrevisor  

Henrik Frykman, sekr 

Mikael Cullberg 

Patrik Renberg 

Kristina Körnung 

Övriga närvarande: 
 
 

 
 

Frånvarande:  Tomas Kåberger 

 
 
 

Föredragande: 
 

Anne-Li Kiivi (punkt 5) 

Jacob Hellström, Christian Hammenfors Jönsson 

(punkt 6) 

Per Milberg (punkt 7) 

Johan Linde (punkt 8) 

Marika Persson (punkt 9) 

Ulrika Samuelsson (punkt 10) 
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Aktuellt från Länsstyrelsen 

Ledamöterna hälsades välkomna av landshövding Anders Danielsson.  
  

1. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes. 

2. Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Val av justerare 

Åke Bonnier utsågs att jämte ordföranden justera protokollet 

 

4. Aktuellt från Länsstyrelsen 

 

Landshövding Anders Danielsson informerade från broschyren Hänt på Länsstyrelsen som 

skickats ut inför mötet.  

5.  Länsstyrelsens krissamordning 

Anne-Lii Kivi, samordnare i Länsstyrelsens organisation för hantering av Covid -19 

informerade om Covid -19-läget i Västra Götaland t.o.m. v. 40. En sakta uppgång under de 

senaste veckorna i de rapporter vi får varje vecka avseende Västra Götaland. VGR gör i 

nuläget 18-20.000 PCR-tester per vecka. Antikroppstester görs också på vårdcentraler. Anne-

Lii presenterade också de lägesbilder som Länsstyrelsen enligt uppdrag varje vecka lämnar in 

till Regeringskansliet.  

 

Anne-Lii berättade att Länsstyrelsen mellan 17 mars - 4 oktober var organiserad i särskild 

krisledning. Inriktningen på arbetet har varit: 

• Att identifiera länets behov 

• Att involvera länet - Håll ihop länet och samverka med alla andra länsstyrelser 

• Omfallsplanering: identifiera det som kan komma, d.v.s. bli nya frågor 

• Bemanning, skapa uthållighet i krisledningsorganisationen 

 

Från 5 oktober är särskild krisledning avvecklad och Länsstyrelsen har en tillfällig 

organisation för hantering av Covid-19, där Anne-Lii är samordnare. Den ska ha beredskap att 

snabbt kunna gå upp i särskild krisledning.  

Anne-Lii beskrev några av Länsstyrelsens nuvarande insatser och det fortsatta och kommande 

arbetet. Länsstyrelsen har tagit fram skriften: Hur förbereder vi oss tillsammans inför 

eventuella nya utbrott av covid-19; en planeringsinriktning för alla länets aktörer. Dokumentet 

har varit på remiss och publiceras snart.  
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Ann-Christin Ahlberg ställde en fråga om eventuell beredskap för personalbortfall i 

sjukvården. Anne-Lii svarade att VGR har kontinuitetsplanering för detta. Här på 

Länsstyrelsen följer personalenheten utvecklingen varje vecka. Varje avdelning har tagit fram 

planer för kontinuitet.  

 

Åke Bonnier ställde en fråga om vilka Länsstyrelsens kommunikation riktar sig till. Anne-Lii 

svarade att vi i första hand kommunicerar mot kommuner och samverkande myndigheter, men 

också har budskap till medborgare. Åke ville understryka vikten av kommunikation för alla, 

även människor i digitalt utanförskap.  

 

 

6.  Bostadsmarknadsanalys  

Föredragande bostadsstrategerna Jacob Hellström och Christian Hammenfors Jönsson, 

presenterade Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020. Årets analys baseras på underlag 

som föregick coronapandemin eftersom kommunerna svarade på bostadsmarknadsenkäten 

från Boverket i början av år 2020. Nästa års analys kommer titta på effekter av pandemin. 

Föredragande beskrev den demografiska utvecklingen i VG-län, en viktig utgångspunkt för 

bostadsmarknaden. År 2019 skedde de största befolkningsökningarna procentuellt i Göteborg 

med kringliggande kommuner.  

En ledamot ställde en fråga om storleken på färdigställda bostäder. Föredragande förklarade 

att den parametern inte finns med i undersökningen.  

 

Därefter gick föredragande igenom färdigställda bostäder. Under 2019 färdigställdes i Västra 

Götaland 10 300 nya bostäder – det är det högsta antalet sedan 1991 och en ökning med 2 400 

sedan 2018. Den ökningen är högst i hela landet. Det råder dock länsvis obalans. Cirka 70 

procent av antalet färdigställda bostäder finns i Göteborgsregionen (exklusive Kungsbacka): 7 

300, och över 40 procent ligger i Göteborgs kommun: 4 300. 

Föredragande presenterade också antalet bostäder som av länsstyrelsen beviljats 

investeringsstöd och hinder för bostadsbyggande. Rådet fick också en genomgång av 

kommunernas svar angående bostadsmarknadsläget i årets bostadsenkät.  

 

En summering av presentationen med avseende på Västra Götaland: 

• Fortsatt ökad folkmängd - men lägre tillväxttakt framöver 

• Ökat bostadsbyggande under 2019 och nästan 10 300 färdigställda bostäder. 

• Antalet påbörjade bostäder i länet fortsatt på en hög nivå men pandemins 

konsekvenser är osäkra. 

• Något positiva tendenser gällande bostadsmarknadsläget framöver… 

• …men fortsatt underskott på bostäder i många kommuner och en tuff bostadsmarknad 

som har tydliga konsekvenser för många hushåll och utvecklingen i länet. 

 

Föredragande fick flera frågor som efterfrågade förtydliganden av siffror. Här hänvisade 

föredragande i huvudsak till den färdiga rapporten som rådet fått en länk till. Därutöver kom 

bland annat. frågor om investeringsstöd och hemlöshet. Sofia Karlsson ville sätta 
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bostadsbyggandet i relation till bredbandsutbyggnad. Helena Nilsson berättade att VGR 

jobbar aktivt med utbyggnad.  

 

Helena Nilsson tackade för ett bra planeringsunderlag och ställde en fråga om tillgång på 

studentbostäder i länet, jämfört med övriga Sverige. Lars Niklasson redovisade siffror från  en 

barometer som Sveriges förenade studentkårer gör regelbundet.  

 

7 Budgetpropositionen ur LST VG-perspektiv och VP 2021 

Ledningscontroller Per Milberg presenterade höstens budgetproposition ur ett 

länsstyrelseperspektiv. Per gick bland annat igenom utvecklingen av förvaltningsanslaget 

2021-2023. En tidig uppskattning för Västra Götalands del pekar på ett ökat 

förvaltningsanslag nästa år, drygt 35 mnkr mer. Vi vet emellertid inte säkert förrän vårt 

regleringsbrev kommer i december. För vår länsstyrelse står förvaltningsanslaget för cirka en 

tredjedel av finansieringen. Många av våra bidrag från andra myndigheter kommer först i vår.  

 

Per fortsatte med att berätta om arbetet med verksamhetsplan för 2021. Inriktningen är att vi 

fortsatt ska arbeta med våra strategiska mål. Vi ska också utveckla vår interna styrning och 

kontroll så att den blir mer synlig, systematisk och uppföljningsbar. Vidare ska vi införa vår 

utvecklingsplan för 2021-2023. 

 

8 Landsbygdsprogrammet, förändringar 

Johan Linde, enhetschef vid landsbygdsavdelningen inledde med att berätta om EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik för den nya budgetperioden 2021-2027.  

Åren 2021-2022 blir en övergångsperiod. Budgeten för jordbrukspolitiken är beslutad, men 

det finns inget nytt program för hela perioden, utan de gamla programmen gäller för 2021-22. 

För åren 2023-37 kommer det att tas fram en strategisk plan, ett nytt begrepp i det här 

sammanhanget. Utgångspunkter för övergångsperioden blir bland annat livsmedelsstrategin 

och den kommande strategiska planen.  

 

Sofia Karlsson ställde en fråga om projekt med våtmarker; om man i efterhand kommer kunna 

få stöd för sådant som togs bort pga pandemin? Johan svarade att vi vet att pengar kommer till 

våtmarker, mer än vad som drogs in, men vi vet inte vilka förutsättningarna blir. Sofia vill 

skicka med vikten av en god hantering i dessa frågor.  

 

Programbeslutet kommer senareläggas på grund av återhämtningsfond efter pandemin och 

övergångsförordning. Beslut kommer tas i slutet av året.  

Johan beskrev vidare hur finansieringen av landsbygdsprogrammet ser ut. Den så kallade 

återhämtningsfonden kommer att ge 1,8 miljarder kronor extra till åtgärder inom 

landsbygdsprogrammet/strategiska planen enligt de besked Länsstyrelsen har fått.  

Johan gick igenom EU-gemensamma mål för CAP 2021 – 2027 och vilka skillnaderna är mot 

dagens politik.  

Presentationen avslutades med en genomgång av den strategiska planen 2023-2027 och 

länsstyrelsernas roll i arbetet. Planen beräknas vara kvar i slutet av det här året.  
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På fråga svarade Johan att det råder stora intressekonflikter mellan medlemsländerna i den 

pågående förhandlingen om jordbrukspolitiken och beskrev lite av hur skiljelinjerna ser ut.   

 

 

9.  Länsstyrelsen som arbetsgivare under pandemin 

HR-partner Marika Persson berättade om erfarenheter och lärdomar för framtiden från 

pandemin för Länsstyrelsen som arbetsgivare. Marika beskrev hur Länsstyrelsen agerade 

tidigt i den inledande fasen av pandemin. Inom en vecka hade vi till exempel fått de flesta 

medarbetare att jobba hemifrån. Vi var också snabba med att informera internt genom vårt 

intranät.  

Åke Bonnier ställde en fråga om vilka digitala möjligheter medarbetare hade att jobba 

hemifrån. Marika svarade att alla har bärbara datorer, men det som var problematiskt var 

VPN-uppkopplingar, där det tidigare fanns en begränsning för antalet användare. Det 

åtgärdades emellertid snabbt av IT-avdelningen.  

 

Ett tillfälligt kollektivavtal på lokal nivå tecknades som har skapat förutsättningar att 

säkerställa att krisledningsorganisationen och samhällsviktig verksamhet kan bemannas och 

upprätthållas. Vi följer dock ordinarie avtal och riktlinjer så långt det är möjligt.  

 

En viktig komponent har varit de inledningsvis dagliga, senare veckovisa chefsmötena på 

Skype där alla chefer i organisationen får löpande information. Detta menade landshövdingen 

är något som sannolikt kommer att permanentas.  

Marika berättade också om ökad samverkan med facken och hur vi har jobbat systematiskt 

med arbetsmiljö. Hon presenterade vidare resultat av en medarbetarenkät som bland annat 

visat: 

• Att det fungerar bra att arbeta hemifrån flera dagar per vecka, effektivt 

• Det är lättare att hitta balans mellan arbete och fritid 

• Hemmiljön skapar arbetsro  

• Att Länsstyrelsen är en flexibel och attraktiv arbetsgivare  

 

Avslutningsvis beskrev Marika de diskussioner som pågår om vad som kommer att bli det nya 

normala när det gäller hur och var arbete utförs.  

 

Det ställdes en fråga om effektivitet i relation till konstruktivitet när det gäller digitala möten 

jämfört med fysiska. Marika tror att det kan variera i olika verksamheter. Men många 

upplever att det är väldigt effektivt med digitala möten, men att kreativiteten ibland kan gå 

förlorad. Det finns en medvetenhet om problemet och vi försöker göra kreativa digitala 

lösningar.  

 

10. Prövning av fiskodling i Sotenäs 

Miljöskyddsdirektör Ulrika Samuelsson redogjorde för ett aktuellt ärende angående en 

pågående prövning av en fiskodling i Sotenäs kommun. Ledamoten Ann-Sofie Alm hade 

efterfrågat detta.  

Ulrika inledde med att berätta att ansökan inte har inkommit ännu, men företaget har uppgett 

att den förväntas inkomma i december.  
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Länsstyrelsens enhet för miljöprövning har satt ihop en projektgrupp med personer från 11 

enheter. Länsstyrelsen har haft några olika möten med verksamhetsutövaren. I slutet av 

augusti hölls ett möte mellan landshövdingen, Näringsdepartementet, kommunledningen i 

Sotenäs och verksamhetsutövaren. Ett samråd för allmänheten ägde rum 1 oktober i 

Kungshamn och digitalt.  

Företaget Quality Salmon AB:s planer avser ett område på 140 hektar  – lika stort som hela 

Arlandas område. Projektet förväntas ge många arbetstillfällen, men väcker också många 

frågor. Till exempel ska mycket berg sprängas och det krävs mycket sötvatten vid 

anläggningen.  

 

För länsstyrelsens del innebär projektet bland annat flera miljöprövningar:  

• Landbaserad fiskodling (RAS) 

• Foderfabriker (fiskfoder + animaliskt foder) 

• Slakteri, förädling av fiskprodukter 

• Tillverkning av omega 3 olja, järntabletter osv. 

• Pelletering av slam till jordförbättringsmedel 

Det kommer vara ett driftbolag, Quality Salmon Sotenäs, som söker alla tillstånd men sedan 

kommer separata bolag att driva de olika anläggningarna. 

 

Länsstyrelsen kommer ha flera uppgifter inom ramen för de förväntade 

tillståndsansökningarna. Det får betydelse för Länsstyrelsen om ärendet är tillståndspliktigt 

avseende vattenverksamhet och då hamnar i Mark- och miljödomstolen MMD eller om den 

endast är anmälningspliktig och då prövas hos Miljöprövningsdelegationen MPD. 

Länsstyrelsens uppgifter kommer bli betydande oavsett. Utöver miljöprövningar väntas 

prövningar enligt kulturmiljölagen, eftersom det finns många fornminnen i området. 

Därutöver involveras vi i planprocessen och som samråds- och remissinstans. Det görs också 

utredningar av naturmiljö i området, som kan komma att beröra oss om man hittar skyddade 

arter och djur.  

 

Ann-Sofie Alm ställde en fråga utifrån att hon hört från projektägarna att om de inte har 

tillstånd i vår kommer deras investerare att dra sig ur. Är det möjligt med tillstånd så snart? 

Ulrika svarade att vi kommer göra allt vi kan, men vi vet inte om det kommer överklagas. Då 

fördröjs det. I normalfallet är det mycket svårt få tillstånd under sex månader. Detta är en 

jättestor verksamhet, men vi kommer att prioritera handläggningen. Mycket hänger på 

kvaliteten i ansökan. Även Anders Danielsson beskrev hur Länsstyrelsen på olika sätt försökt 

rigga sig för att kunna hantera ärendet så snabbt som möjligt, men utan att tumma på 

miljöprövningen.  

 

11.  Övriga frågor 

Ann-Sofie Alm ville informera rådet om att GKN Aerospace i Trollhättan har påbörjat ett 

projekt med airbus om vätgasflyg.  

 

12 Nästa möte 

Nästa möte äger rum 7 december 2020.  
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13 Avslutning 

Anders Danielsson tackade alla för deltagande. 
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Vid anteckningarna:   
 
 
 
Henrik Frykman 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
Anders Danielsson 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Bonnier  
 
  


