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Protokoll nr 1

Datum 2021-02-22

Dnr (anges vid skriftväxling)

1582-2021
INSYNSRÅDET

Tid:
Plats:
Lokal:
Närvarande:

09.00 – 11.30
Länsstyrelsen Jämtlands län
Skype
Susanna Löfgren, Kristina Albertsson, Anna Olofsson, Jeanette Kråik,
Kalle Olsson, Lars Ahlin, Saila Quicklund, Mari Simonsson
Bosse Svensson, Erik Bakkman

Ej närvarande:
Tid
§ 1 09.00 – 09.10

Ledamöter i insynsrådet
Landshövding
Länsråd

Ärende
Inledning

Föredragande
Susanna Löfgren

Bilaga

Vikarierande landshövding Susanna Löfgren hälsar alla välkomna och meddelar att
ännu inget nytt gällande ny landshövding.
§2 09.10 – 09.20

Länsstyrelsen uppmärksammas

Susanna Löfgren

Susanna Löfgren redogör för aktuella frågor som lyfts i media. Länsstyrelsen arbete
gällande rennäringsfrågor uppmärksammas mycket, och Länsstyrelsens arbete
kopplat till pandemin och tillsynsarbetet. Myndighetsfestivalen genomfördes under
vecka 6 och fick stort fokus i media. Andra frågor som lyfts är friluftsliv, klimat,
miljöskydd och miljörisker. Mediabevakningen visar prov på Länsstyrelsens bredd av
frågor.
Kopplat till Länsstyrelsens kommunikationsarbete informerar Susanna Löfgren att
det arbetats fram en kommunikationsstrategi och rekrytering av
kommunikationschef är på gång. Vi återkommer till detta vid nästa insynsråd i maj.
§3 09.20 – 09.40

Myndighetsfestivalen 2021

Maria Anstett-Rim

Maria Anstett-Rim, utredare vid enheten för lednings-och verksamhetsstöd, redogör
för myndighetsnätverket och dess gemensamma aktiviteter. Myndighetsfestivalen
har genomförts för andra året. I år genomfördes den helt digitalt med 15
seminarium och med 1500 anmälningar från deltagare från hela landet. I april
avslutas projektet och verksamheten ska gå över i ordinarie drift hos deltagande
myndigheter.
Webbsida: www.myndigheterijamtland.se
§4 09.40 – 10.00

Covid19 – nuläget i länet och Länsstyrelsens
pågående arbete

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

Magnus Lindow,
Marina Wallén
Mattsson

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Magnus Lindow, chef för samhällsenheten, inleder med att beskriva nuläget i länet.
Regionens bedömning är att situationen i dagsläget är relativt stabil. Stor testningen
bidrar till att smittade fångas upp i ett tidigt stadium. Inför sportloven har
Länsstyrelsen, tillsammans med Regionen, genomförs en gemensam
kommunikationsinsats. Budskapet är Alla är välkomna, men personligt ansvar måste tas.
Magnus redogör vidare för Länsstyrelsens pågående arbete, och beskriver
samverkan inom länet och mellan dess aktörer som mycket god. Länsstyrelsen löser
sina uppdrag enligt uppdrag.
Marina Wallén Mattsson, chef för djur- och miljöenheten, redogör för den nya
pandemilagen och Länsstyrelsens arbete med tillsyn. Ca. 130 olika tillsynsinsatser har
genomförts och majoriteten är fälttillsyn med besök hos verksamhetsutövare.
Tillsynen visar att åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas av
verksamhetsutövarna, men att dokumentation av vidtagna åtgärder kan saknas.
Verksamhetsutövarna upplevs som positiva till tillsynen och välkomnar vägledning.
Diskussioner förs gällande uthållighet, dels hos allmänheten dels hos kommunerna.
§5 10.10 – 10.30

Årsredovisning 2020 och verksamhetsplan 2021 Ida Karmteg
Bilaga 1
Ida Karmteg, chef vid enheten för lednings- och verksamhetsstöd, redogör för
Länsstyrelsens arbete med årsredovingen. Rapporten inlämnades i fredags och
kommer att skickas ut till insynsrådet inom kort.
Med anledning av Coronapandemin blev 2020 långt ifrån planerat – nya uppdrag
kopplat till pandemin har tillkommit och stor påverkan på övrig verksamhet. Det
mesta av internt utvecklingsarbete har fått stå tillbaka, och mycket verksamhet har ej
gått att genomföra med anledning av pandemin.
Inför 2021 lyfter Länsstyrelsen särskilt två utvecklingsområden:
• Rennäringen och markupplåtelser
• Systematiska arbetsmiljöarbetet
Handlingsplaner finns och arbetet kommer att fortgå under 2021.
Verksamhetsplan för 2021 innehåller inriktning och prioriteringar, och kompletterar
övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.
Coronarelaterade uppdrag bedöms prägla vår verksamhet även i år.
Samtal förs gällande den gröna sektorn, och CAP-övergången.

§6 10.30 – 10.45

Småviltsjakten 2021 – handlingsplan
Bitti Jonasson
Bitti Jonasson chef för Naturvårdsenheten ger en summering av Länsstyrelsen
arbete som skett sedan insynsrådet senast möte i november. Länsstyrelsens
fokusområden redovisas, samt hur förutsättningar för kommande säsong ska
förbättras.
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Samtal förs om hur dialog och samverkan kring frågor kan skapas. Vi återkommer
till frågan framöver på kommande möte för insynsrådet.
§7 10.45 – 10.55

Länsstyrelsens arbetsmiljöarbete – uppföljning

Susanna Löfgren

Bilaga 2

Susanna Löfgren redogör för vad som skett inom området arbetsmiljö och aktuella
insatser. Arbetsmiljöarbetet är ett utvecklingsområde som vi trotts pandemin inte
lagt åt sidan under 2020. Medarbetarenkät kommer genomföras och redovisas för
länsstyrelsens ledning under mars.
§8 10.55 – 11.10

Regionala skogsprogrammet

Peter Andrén

Bilaga 3

Peter Andrén, chef för landsbygdsenheten, redogör för det regionala
skogsprogrammet, dess organisation och mål.
En strategi är framtagen och nästa steg är att ta fram en handlingsplan.
Samtal förs gällande samverkan mellan skogsprogrammet aktörer. Samtal förs även
gällande skogsutredningen och dess konsekvenser för Jämtland.
§9 11.10 – 11.25

Övriga frågor

Alla.

Konsultationsordning för samer, anmäld av Saila Quicklund.
Remissen skickas ut till insynsrådet och frågor besvaras av Susanna Löfgren.
§10 11.25 –11.30

Kommande möte

Susanna Löfgren

Nästa möte är inplanerat till 31 maj.
Outlookkallelse skickas inom kort ut för hela året.
Barbro Holmberg kommer inom kort ha en dragning för LH gällande ledning av
civilförsvar och totalförsvar. Kalle Olsson föreslår att utredningen redovisas på
nästa möte.
Protokoll förs av Linda Vikström, administratör vid enheten för verksamhet- och ledningsstöd.
Kopia till
Z-RB-Kommunikation
Magnus Lindow
Marina Wallén Mattsson
Bitti Jonasson
Peter Andrén
Maria Anstett-Rim
Ulla-Britt Engström

