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PROTOKOLL nr 1

INSYNSRÅDET

Tid:
Plats:
Lokal:
Närvarande:
Ej närvarande:
Tid
§1
09.00 – 09.10
§2
09.10 – 09.30

Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2020-02-03

104-275-2020

Ledamöter i Insynsrådet
Landshövding
Länsråd

09.00 – 12.00
Länsstyrelsen Jämtlands län
Älgen
Jöran Hägglund, Anna Olofsson, Bosse Svensson, Jeanette Kråik, Kalle Olsson,
Katharina Nyberg Finn, Lars Ahlin, Saila Quicklund, Susanna Löfgren
Erik Bakkman

Ärende
Inledning – välkomna!

Föredragande
Jöran Hägglund

Ärendetyp

Bilaga

Digitalisering–infrastruktur
Bredbandsutbyggnad och tjänster

Peter Andrén

Information
/diskussion

Bilaga 1

Peter Andrén chef för landsbygdsenheten presenterat läget. Se bilaga 1
- Sista ansökningsdag för nästa omgångs projektmedel är 13 februari 2020.
- Alla kommuner har kommit igång med utbyggnad, och alla projekt som fått medel är igång.
Det finns ingen risk för att medel ej nyttjas.
- Statistiken i presentationen (Bilaga 1) avser beviljade projekt i landsbygdsprogrammet
innevarande programperiod. Den visar hur många hushåll med folkbokförda personer som
kommer att ansluta sig enligt ansökningarna, respektive hur många som anslutit sig i
slututbetalda ärenden d v s utfallet. 7 av 33 beviljade projekt är slututbetalda.
Antal hushåll fast
Antal hushåll fastboende
enligt ansökningar
enligt slutrapporter
Berg
695
0
Bräcke
534
23
Härjedalen
439
0
Krokom
275
56
Ragunda
828
0
Strömsund
856
88
Åre
1117
188
Östersund
601
180
Totalt
5345
535
-

Norråker är ett exempel där två stora aktörer dragit tillbaka utbyggnaden pga. för få anslutna
hushåll. Norråker är nu på väg in med egen ansökan.
Det finns stora vinster med att ansluta både för den enskilde och för samhället. För den
enskilde är vinsten framförallt marknadsmässig, men naturligtvis även teknisk. Från
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kommunens sida finns stora vinster med digitalutbyggnad. Ett exempel är effektivisering och
resurseffektivitet inom omvårdnad och hemtjänst. Tekniken finns för vårdmottagaren att
utföra mycket eget på egenhand om digitaliseringen finns. Digitaliserade hushåll ger även ökad
möjlighet för individen att bo kvar hemma på äldre dagar. Erfarenhet visar att tekniken både
uppskattas av brukarna och att det är kostnadseffektivt. Demografin påverkar desto värre
benägenheten att ansluta. Fråga att ta med är hur ordar vi för större anslutning och hur
mobiliserar vi? Vilken roll kan kommuner ha ekonomiskt?
§3
Strandskyddsutredningen besök i
Jöran Hägglund
Information
09.30 – 09.50
Jämtland 28 jan.
/diskussion
Strandsskyddsutredningen är en del i januariavtalet, där syftet är att öppna upp och underlätta för
byggande, framförallt på landsbygd. Utredaren och tre tjänstemän besökte länet den 28 januari. Totalt
besöker de fyra län, där Jämtland var ett. Deltagarna började sitt besök på länsstyrelsen på
förmiddagen, och därefter träffade de politiker och tjänstemän från kommuner. Från utredningens
sida var det mycket uppskattade möten med bra samtal.
Samtal fördes gällande hur utbyggnad ska kunna underlättas i landsbygd, men med begränsningar som
kvarstår för exempelvis Stockholms skärgård. Ett förslaget var att upprätta olika zoner med samma
kriterier i hela landet. Hur dessa gränsdragningar skulle kunna se ut är dock frågan och det finns ännu
ingen färdig idé. För att bidra till utredningens arbete kommer kommuner tillsammans med
handläggare på länsstyrelsen att jobba vidare. Insynsrådets åsikt är att zoner på länsnivå vore ett bra
alternativ, där lika bestämmelser gäller för samtliga kommuner. Fördel med länsnivå blir att det ges
lokalkännedom i ärenden.
Vad är det för tidsplan? Utredningen ska levereras i november. Remissförfarande i början på 2021 och
införande från 2022.
För Östersunds kommuns del vore det spännande att synka strandskyddsutredningens zoner med
kommunens GIS-projekt. GIS är en digitalkarta med omfattande information som syftar till att vara
ett planeringsverktyg för framtida utvecklingsprojekt. Östersunds kommuns Gustav III-projektet är
det första projektet i tredimensionella karta.
09.50 – 10.00
Bensträckare
§4
10.00 – 10.30

Nytt regleringsbrev–Länsstyrelsens
uppdrag.

Jöran Hägglund
Susanna Löfgren

Information
/diskussion

Länsstyrelsen får årligen uppdrag i regleringsbrev. Uppdragen är många och breda då vi mer eller
mindre har samtliga politikområden, dock ej sjukvård och utbildning. Länsstyrelsens finansiering är
44% ramanslag och resten kommer på olika sätt från andra myndigheter.
I jämförelse med regleringsbrevet för 2019 är det inga större förändringar för 2020. För uppdrag, mål
och återrapporteringskrav i detalj se https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20580
En nationell samordning av verksamhet sker mellan länsstyrelserna. Exempelvis finns länsrådsgrupper
som hanterar olika områden. Jämtland samordnar området G6 - Natur och miljövård med Susanna som
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ordförande. Ett annat exempel på nationell samordning är samordning av stödfunktioner inom
exempel IT, ekonomi och växel.
§
Omprövning av vattenkraft.
Jens Fuchs
Information Bilaga 2
10.30 – 10.45
/diskussion
Jens Fuchs enhetschef för vattenenheten presenterar en nationell plan för omprövning av vattenkraft.
Se bilaga 3.
- All vattenkraft ska omprövas inom 20 år. Verksamhetsutövarna ska finansiera denna
omprövning och en fond har upprättats där medel till mindre privata aktörer kommer utgå.
Branschen fattar via fonden beslut om fördelning av medel.
- Tidsplan för Jämtland finns, där Ljungan är först ut. Arbetet med Ljungan genomförs i skarpt
läge samtidigt som det även blir ett pilotprojekt där utarbetning av former för samverkan
mellan berörda aktörer sätts.
- Exempel på åtgärdsinsatser som kan komma är tex det byggas vandringsvägar för fisk, eller
miljöanpassade tappningar. Vad som specifikt kommer att göras vid varje vatten kommer dock
att slås fast i de enskilda utredningarna. I arbetet kan ny praxis gällande vattenkraften komma
att utvecklas.
§
10.45 – 11.00

Punkter vid nästa möte

Jöran Hägglund

Detta är sista mötet för denna period och denna konstellation av insynsråd. Det kommande
insynsrådet är ännu ej beslutat, men vi hoppas på ett så stort omval av ledamöter som möjligt. Nästa
omgång är en period på tre år. Sista mars går även Jörans förordnande som landshövding ut och
dialog pågår med regeringskansliet.
Förslag på punkter till nästkommande insynsråd
- Presentation av Gustav III- torg. Maria Boberg m.fl. från Östersunds kommun bjuds in.
- Eldrimner. Presentation av utvärderingen och framtida upplägg.
- Lantmäteriets digitaliseringsuppdrag. Lantmäteriet har fått medel där de kommer använda
länsstyrelsen för utveckling av digitalisering. Arbetet är i startgroparna och Susanna berättar
mer framöver.
§
11.00 – 11.15

-

-

Övriga frågor

Jöran Hägglund

Utvärdering av Eldrimner. Utvärderingen är nu klar och är positiv på många sätt. Eldrimner
når sina mål och verksamheten når ut i hela landet. Finansieringsformen är bra och medel får
användas till kurser men ska hållas till kärnverksamheten. Hela utredningen går att läsa
här: http://www.statskontoret.se/nyheter/eldrimner-bor-fokusera-pa-sin-karnverksamhet/
Girjasdomen. Domen är specifik för byn Girjas och ger dem upplåtelserätt på småvilt och
fiske. Tidigare har ansökan om jakt av småvilt och fiske hanterat av länsstyrelsen i Norrbotten,
men nu lämnas denna process över till Girjas att hantera. Vad som framöver kommer att ske
för övrig 50 samebyar (var av 11 i Jämtland) ses nu över av regeringskansliet. Syftet är att finna
en enhetlig lösning för samtliga samebyar. I avvaktan gäller den rådande lagstiftning.
Tidsramen för eventuell förändring finns ännu inte.
Kommentar: En stor våg av näthat har förstärkts efter domen, och ett facebook initiativ Backa
Sápmi har startat för att kraftsamla mot näthatet. (Jeanette)
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-

-

Projektet el-intensiv industri. Projektet fortgår, dock i en ny riktning med ny projektledare
och nya sätt att processa arbetet. (Bosse)
Sametingets byggnad. Arbetet går framåt och Östersunds kommunen fullföljer enligt den
linje som finns. (Bosse)
Coronaviruset ur Länsstyrelsens perspektiv. Bilaga 3-3.1
Samverkan mellan myndigheter. I Jämtland finns 40 myndigheter med ca.3600 anställda.
Länsstyrelsen har ett samverkansuppdrag med andra myndigheter. Denna vecka pågår
myndighetsfestivalen där seminarier hålls för myndighetsanställda och allmänhet. Veckan är ett
resultat av samverkan mellan myndigheter, där det via seminarier gers möjlighet för
kunskapsutbyte för internt utvecklingsarbete. Samverkan mellan de 40 myndigheterna kommer
att fortgå även efter festivalen. (Jöran och Susanna)
14-15 maj ambassadörsbesök. Ca.50 ambassadörer kommer till Östersund och vill bland
andra träffa aktörer inom näringslivet och export. (Jöran)
28-29 maj besök från länsledningen. Sveriges samtliga landshövdingar och länsråd besöker
Östersund 28-29 maj. (Jöran)

Mötesanteckningar förs av Linda Vikström administratör, enheten för lednings- och
verksamhetsstöd.

Kopia till
Z-RB-Kommunikation
Peter Andrén
Jens Fuchs

