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Minnesanteckningar nr 2
Datum 2020-05-11
INSYNSRÅDET

Tid:
Plats:
Lokal:
Närvarande:

Ledamöter i Insynsrådet
Landshövding
Länsråd

9.30 – 11.30
Länsstyrelsen Jämtlands län
Skype
Jöran Hägglund, Anna Olofsson, Bosse Svensson, Jeanette Kråik, Kalle Olsson,
Lars Ahlin, Saila Quicklund, Mari Simonsson, Susanna Löfgren
Erik Bakkman,

Ej närvarande:
Tid
§1
9.30 – 9.40

Dnr 104-313212020

Ärende
Inledning

Föredragande
Jöran Hägglund

Ärendetyp

Bilaga
Bilaga

Nytt förordnande för insynsrådet 200301- 220228.
Välkommen till ny ledamot Marie Simonsson!
Utbildning av nya ledamot erbjuds en gång per år av Regeringskansliet. Mer
information kommer i höst.
Dagens presentation bifogas till protokollet.
§2
9.40 – 10.00

Landsbygdsprogrammet

Peter Andrén,
Bilaga:
Eva Engström
ADSL
Eva Engström biträdande chef vid Landsbygdsenheten beskriver nuläget och
framtiden inom landsbygdsprogrammet. Se presentation för vidare detaljer.
Indragna medel inom programmet gäller främst bredbandssatsning på 21,8 miljoner.
Alla beviljade projekt får behålla tilldelade medel, men om projekten ej genomförs
och medlen ej förbrukas så kommer de att brinna inne i denna programperiod.
Hur är projektmedlen villkorade? Går det att föra över projekt och medel till
en annan aktör? Ja, det ska gå att byta projektägare, men just i bredbandsprojekt
kommer den som har fått beslutet om stöd att måsta konkurrensutsätta försäljningen
av projektet. Om det är aktuellt kontaktar man handläggare på Länsstyrelsen.
Hur agerar vi gällande konsekvensbeskrivningar? Och hur ser länets situation ut i
förhållande till andra län? Utbyggnadstakten är fortfarande i enlighet med den
presentation som insynsrådet tog del av i februari. Målet för programmet är så många
anslutningar som möjligt, vilket medför att nästan ingen utanför tätbebyggt område
prioriteras.
Ett konstaterande är att ADSL bör vara kvar under tiden som den nya tekniken
byggs ut. Klippandet av koppartrådsnätet bör stoppas. Hur omfattande är
nedmonteringen av ADSL? Underlag från Regionens bredbandskoordinator visar
att det är stor skillnad mellan tillgång till ADSL i tätorter och glesbygd. Samtidigt
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nyttjas inte ADSL där alternativ fiber eller annan teknik finns, särskilt i tätorterna.
Bilaga bifogas till protokollet.
Landshövdingen lyfter att det gällande utbyggnaden skulle behövas en gemensam
analys och satsning inom länet, vilket stöds i gruppen.
§3
10.00 – 10.20

Internrevisionsplan 2020

Ulla-Britt Engström
Andersson
Ulla-Britt Engström Andersson intern revisor för Länsstyrelsen i Jämtland redogör
för arbetet med intern revision inom länsstyrelsen och redogör för tre
revisionsgranskningar som pågår under 2020. Se presentation för vidare detaljer.
Vilken mätmetod används för att för att avgöra om en process är effektiv eller ej?
Det görs en övergripande kvalitativ bedömning av pågående arbete. I utvärderingen
är handläggningstider exempel på en faktor som bedöms.

10.20 – 10.25

Paus 5 minuter

§4
10.25 – 10.50

Covid-19 – Länsstyrelsens insatser
och verksamhetskonsekvenser

Magnus Lindow,
Susanna Löfgren

Magnus Lindow chef vid samhällsenheten redogör för Länsstyrelsens externa
krisarbete i samband med pandemin, landshövdingen redogör för specifika insatser
som myndighetschef och länsrådet Susanna Löfgren redogör för interna
prioriteringar och verksamhetskonsekvenser. Se presentation för vidare detaljer.
Hur dokumenteras pågående arbete för att ge lärdom och nytta för framtiden?
Det är beslutat att Länsstyrelsens gemensamma samordningskansli kommer att
utvärderas. När det gäller Länsstyrelsen i Jämtlands län och arbetet i stab
dokumenterats och utvärderas arbetet kontinuerligt. Hur arbetet och samverkan
inom länet fungerat bör utvärderas, förslagsvis i samarbete med Mittuniversitetet.
Bosse Svensson lyfter att den svenska samverkansmodellen är bra, men att det ibland
är svårt att se gränsdragningar och veta hur samspelet mellan myndigheter ska ske.
Här finns utvecklig att göra och lärdomar att dras. Det är tydligt att lagerhållning av
skyddsutrustning ej har fungerat. Samverkan mellan kommuner och Länsstyrelsen
har dock under denna pandemi fungerat exemplariskt.
Hur ser uppslutningen ut gällande rabatter för hyreskostnader? Länsstyrelsen har
informerat hyresvärdar i samtliga kommuner och många har uttryckt intresse och
intentioner att söka. Dock finns ännu inga uppgifter på hur många som faktiskt
kommer att ansöka. Det är en lång ledtid i att få till ansökningsprocessen, vilket har
gjort det extra viktigt att informera hyresvärdar och förbereda dem på att det
kommer att finnas medel att söka.
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§5
10.50 – 11.15

Eldrimner - Utvärdering

Bodil Cornell

Bodil Cornell projektledare och enhetschef för Eldrimner redogör för Statskontorets
utvärdering av Eldrimner, och resultatet är mycket positivt. Se presentation för vidare
detaljer.
Näringsdepartementet har meddelat att Eldrimners framtida form och verksamhet
fortfarande är under beredning inom regeringskansliet. En huvudfråga gäller
huvudmannaskap för verksamheten, regional eller nationell. Den nuvarande
geografiska placeringen är dock inte ifrågasatt.
§6
11.15 – 11.20

Punkter vid nästa möte

Jöran Hägglund

Nästa möte för insynsrådet är den 28 september och fokus bör förhoppningsvis
kunna vara post-pandemin. Kvarstår gränsproblematiken mot Norge så bör dock
detta och dess konsekvenser inför vintersäsongen 20/21 diskuteras.
Internt utbildningsprogram för ledamöter ligger som förslag, samt konsekvenser för
Länsstyrelsen utifrån budgetpropositionen och dess politiska riktning.
§7
11.20 – 11.30

Övriga frågor

Jöran Hägglund

Avlysning av småviltsjakts-områden
Hur ställer sig Länsstyrelsen till att avlysa småviltsjakten för de fyra samebyar som
lyft frågan? Inga beslut är i dagsläget fattade, men frågan är under beredning.
Skyddsjakt varg, Kammarrättens dom
Ska Länsstyrelsen överklaga Kammarrättens dom gällande skyddsjakt på varg i
Krokvattnet? Frågan är under beredning och ska diskuteras idag på länsledningens
beslutsmöte.
Mötesanteckningar förs av Linda Vikström
Kopia till
Z-RB-Kommunikation

