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Sammanträde Insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Måndagen den 7 december 2020, kl. 14.00-17.00 

Lokal: Digitalt möte 
 
  

Närvarande ledamöter: Ann-Christin Ahlberg  

Ann-Sofie Alm  

Åke Bonnier 

Klas Johansson 

Sofia Karlsson 

Tomas Kåberger 

Lars Niklasson 

Helena Nilsson  

 

 

 

 

Övriga närvarande: 
 
 

Anders Danielsson, ordf,  

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör 

Annika Berggren, fackförbundet ST  

Pia Severinsson, ordf Saco  

Kent Andersson, internrevisor  

Henrik Frykman, sekr 

Patrik Renberg, utredare 

Kristina Körnung, utredare 

 

 
 

Frånvarande:  Peter Hederstedt 
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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 

Henrik har konsulterat Länsstyrelsens rättschef. Mötesanteckningarna behöver inte skrivas 

under, det saknar juridisk betydelse. Vi behöver inte heller utse justerare, utan anteckningarna 

kommer fortsättningsvis mailas ut till ledamöter och mötesdeltagare efter mötet för justering. 

De godkänns som tidigare vid efterföljande möte. Insynsrådet beslutade i enlighet med detta.  

 

4. Aktuellt från Länsstyrelsen 

 

Landshövding Anders Danielsson informerade från broschyren Hänt på Länsstyrelsen som 

skickats ut inför mötet. Avseende beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, kom en fråga huruvida undantaget för 

begravningar även gällde borgerliga begravningar. Rättschef Claire Melin svarade att dessa 

inte omfattas av ordningslagen som ger lagstödet för länsstyrelsens föreskriftsrätt.  

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. 48. Anne-Lii redogjorde för 

Länsstyrelsens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 

fler än åtta deltagare som gäller från och med den 24 november och tills vidare. Anne-Lii 

beskrev Länsstyrelsens nuvarande och tillfälliga organisation för fortsatt hantering av covid-

19.  

Claire Melin chef för rättsenheten och Catrine Nylén länsjurist berättade om de regelbundna 

möten som på Länsstyrelsens initiativ hålls med jurister i länet och som syftar till förstärkt 

samverkan under coronapandemin. Vid mötena deltar kommunjurister, jurister vid andra 

regionala aktörer såsom VGR och polisen samt andra kompetenser som vill diskutera 

juridiska frågor kopplade till covid -19. Cirka 30-40 personer brukar delta.  

 

Mötesfrekvensen har varierat sedan coronapandemin bröt ut. I nuläget möts gruppen en gång i 

veckan. Särskilda möten har bokats i mellandagarna. De utvärderingar som har gjorts har gett 

ett väldigt positivt gensvar på mötena.  
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Annika Braide chef kommunikationsenheten berättade om en motsvarande samverkan kring 

kriskommunikation. Länsstyrelsen har särskilt samordningsuppdrag enligt författning, vi ska 

”verka för att kommunikationen till invånare och media samordnas”. Länsstyrelsens 

samordning omfattar kommunikatörer i länets 49 kommuner, Västra Götalandsregionen och 

en rad statliga aktörer. Annika beskrev hur det ur kommunikatörernas perspektiv är nästan 

lika viktigt att hantera bilden av krisen, som krisen i sig, eftersom spretande budskap riskerar 

att minska allmänhetens förtroende. Därför är gemensam samordnad kommunikation viktigt. 

Under pandemin har näteverksgruppen möte varje vecka och kommunikatörerna deltar också i 

de regelbundna samverkanskonferenserna. Annika gav några exempel på Länsstyrelsens roll i 

nätverket. Det handlar bland annat om att ta fram inriktning för kommunikationen och 

gemensamma budskap, skicka nyhetsbrev varje vecka samt medie- och omvärldsbevaka. 

Avslutningsvis redogjorde Annika för en kampanj på instagram för och med unga människor.  

 

Flera ledamöter bad om att få ta del av nyhetsbrevet, vilket Annika lovade. Annika fick också 

svara på frågor om hur Länsstyrelsen tänker kring information till människor i digitalt 

utanförskap och om kommande kampanjer.  

 

6.  Länsstyrelsens utvecklingsstrategi och utvecklingsplan 

 

Sanja Pihl, chef service och utveckling beskrev hur vi Länsstyrelsen står inför flera stora 

utmaningar. För att vi ska kunna möta dessa utmaningar och klara av vårt uppdrag i en 

föränderlig värld, krävs en aktiv medverkan från samtliga medarbetare. Vi måste vara beredda 

att utvecklas och våga prova nya arbetssätt för att därigenom förbättra servicen och bli mer 

effektiva. Av det här skälet har Länsledningen tagit fram och beslutat om en 

utvecklingsstrategi.  

Strategin har omsatts i en beslutad utvecklingsplan – en del av vår verksamhetsplanering - där 

länsledningen pekar ut riktningen för verksamhetsutvecklingen. Insatserna i planen ska bland 

annat förbättra vår service, effektivitet, tillgänglighet och bemötande för individ och samhälle. 

Sanja avslutade med att beskriva det sammanhang som utvecklingsplanen ingår i samt 

redogöra för de konkreta insatser som ingår i planen.  

 

7 Pandemins påverkan på Länsstyrelsens planarbete 

 

Nina Kiani Jansson, länsstyrelsens chef för plan- och bygg, informerade om en intern analys 

som gjorts av Länsstyrelsens planärenden 2020 i jämförelse med 2019 (ett normalår) – alltså 

hur coronapandemin påverkat dessa. Nina beskrev ärendeflöden inom: 

• Samråd och granskning – inte sett någon påverkan.  

• Kommuners beslut om godkännande (blandade ärenden, inte enbart detaljplaner). 

• Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplanering (FÖP). 

• Fastighetsbildningsärenden – hanteras av Lantmäteriet, men vi yttrar oss. 

• Väg- och järnvägsplaner – hanteras av Trafikverket – vi yttrar oss.  

 

Årligen cirka tusen ärenden som passerar oss. Alltifrån tidigt samråd tills granskning utifrån 

statens roll i samhällsplanering. Totalt sett har vi inte kunnat se att kommunernas planering 
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har påverkats av pandemin. Kommunerna har inte aviserat annat än att planering pågår som 

vanligt.  

 

 

8 Länsstyrelsens arbete med inköp och upphandling samt lönegaranti 

 

Emelie Zetterström, chef ekonomienheten, inledde med att berätta om Länsstyrelsens arbete 

med lönegaranti där vår uppgift är att betala ut den statliga lönegarantiersättningen till 

anställda vars företag gått i konkurs eller befinner sig i rekonstruktion. Vårt mål är att 90 

procent ska få sin lön inom 5 arbetsdagar. Måluppfyllnaden i år har varit 94 procent inom 5 

arbetsdagar. Emelie beskrev pågående utvecklingsarbete kring bland annat utvecklade 

arbetssätt och nya e-tjänster.  

När det gäller inköp och upphandling är ekonomienhetens uppdrag att styra, stödja och 

säkerställa att Länsstyrelsens inköp- och upphandlingsverksamhet bidrar till att klara 

Länsstyrelsens övergripande mål och uppdrag. Emelie beskrev processen för inköp och 

upphandling och redovisade statistik för de två senaste åren.  

Slutligen beskrev Emelie utveckling för verksamheten de senaste åren, bland annat att anta en 

inköpsstrategi, miljökrav och social hållbarhet, ökade ramavtalsområden och 

kontinuitetsplanering  

 

Det kom en fråga om bedrägeriförsök inom lönegaranti. Emelies svar var att vi inte har märkt 

av fler eller större försök än annars. Vi har så här långt upptäckt ett bedrägeriförsök. Vid 

sådana tillfällen tar vi kontakt med advokatbyrån som ärendet kommer från samt 

polisanmäler.  

 

9.  Länsstyrelsens roll i Agenda 2030 

 

Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli och Gerda Roupe, utvecklingsledare 

tvärgrupp miljömål berättade om Länsstyrelsens arbete inom Agenda 2030. Mikel beskrev 

inledningsvis hur vi på Länsstyrelsen resonerat kring hur vi ska kunna ta oss an de breda och 

delvis vaga hållbarhetsmålen. Gerda tog upp nästa steg i Sveriges Agenda 2030-arbete som 

utgår från Inriktningspropositionen Sveriges genomförande av Agenda 2030.  

 

Därefter redogjorde Mikael för Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030. Vi har antagit fem 

strategiska mål som utgår från Agenda 2030. Målen beskriver ett önskvärt framtida läge i 

länet. De här målen behöver, steg för steg, bli verklighet för att en hållbar utveckling ska 

kunna uppnås. Mikael beskrev syften med målen som bland annat handlar om att utveckla och 

öka det tvärsektoriella arbetet och möjliggöra prioriteringar inom verksamheten. Mikael 

redogjorde för hur vi arbetar med målen i vår styrning och vår vardag och hur vi har riggat oss 

organisatoriskt för uppgiften. Gerda avslutade med att beskriva hur arbetet i det strategiska 

målet Ett län med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet har organiserats på 

myndigheten. 

 

10.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
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11 Nästa möte 

Nästa möte äger rum 11 mars 2021.  

 

12 Avslutning 

Anders Danielsson tackade alla för deltagande. 

 
 
 
 
Vid anteckningarna:   
 
 
 
Henrik Frykman 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
Anders Danielsson 
 
 
 
  


