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1. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  

 
2. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
3 Aktuellt från Länsstyrelsen  

 
Landshövding Anders Danielsson gick kort igenom foldern Hänt på Läns-
styrelsen, som skickats till ledamöterna inför mötet.  
Åke Bonnier noterade att landshövdingen vandrat Bohusleden och informe-
rade om att Skara stift nyligen invigt en klimatstig på 2,2 km med frågor och 
info om klimatet. Stigen finns på Torsö och tanken är att den ska ska inspi-
rera barn och vuxna till engagemang för klimatet.  
  
Ann-Sofie Alm tog upp hedersrelaterat våld och förtryck som hon har haft 
många debatter om i riskdagen. Ann-Sofie ville trycka på vikten av en bättre 
bild av hur många som är i riskzonen och diskuterade möjliga tillvägagångs-
sätt för detta.  
 
Anders Danielsson berättade om sin pågående klimaträttsutredning, där han 
är utredare. Den har under våren lämnat ett delbetänkande med förslag om 
skärpningar i miljöbalken. Nu tittar utredningen bl.a. på utbyggnad av elnät 
och juridiska förutsättningar för detta. Även omställningen till ett transport-
effektivt samhälle ingår som en del i det pågående arbetet.  
 
4.  Aktuellt från Länsstyrelsens krissamordning.  
Anne-Lii Kivi, Länsstyrelsens pandemisamordnare, redogjorde för Covid 
19-läget i länet. Hon beskrev också Länsstyrelsen Västra Götalands 
organisation och pågående arbete.  
 
5.  Länsstyrelsens uppdrag avseende mäns våld mot kvinnor 
 
Annika Lidström, chef vid enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor berät-
tade om länsstyrelsens uppdrag när det gäller att motverka mäns våld mot 
kvinnor. Det här uppdraget är det för närvarande största och mest resurskrä-
vande på Annikas enhet, sex medarbetare är involverade.  
 
Regeringens uppdrag till Länsstyrelserna tar sin utgångspunkt i de sex jäm-
ställdhetspolitiska målen. En del av länsstyrelsens arbete med dessa är att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet med att motverka mäns våld 
mot kvinnor utgår från en nationell strategi med fyra målsättningar. 
  
Annika gick igenom länsstyrelsernas grunduppdrag som bl.a. består av att ta 
fram regionala strategier och handlingsplaner samt att erbjuda kompetens-
stöd. I Västra Götaland har Länsstyrelsen tagit fram en länsstrategi för jäm-
ställdhetsintegrering för åren 2019-2022.  
Strategin kan användas för att: 
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• Sprida kunskap om den svenska jämställdhetspolitiken. 
• Möjliggöra prioriteringar i pågående jämställdhetsarbete. 
• Fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering. 

 
Annika beskrev några av utmaningarna i arbetet, bland annat att nå ut till 
alla kommuner i länet och att mobilisera och intressera män för frågan.  
 
Annika beskrev också några framgångar.  

• Nationellt projekt – Resurscentra Heder – där vi och kommunerna 
etablerat mobilt tvärprofessionellt team som kan möta målgrupp.  

• Kompetensutveckling 
• Uppföljning - läget i länet – vi behovsanpassar stöd i länet, beroende 

på kommun.  
• Våldsprevention – arbetar mkt mer förebyggande och med utövarfrå-

gan.  
 
Ann-Sofie ställde en fråga om hur vi ser på förebyggande arbete i lägre åld-
rar när det gäller exponering mot pornografi.  
Annika svarade att vi under flera år lyst ut medel för lokala projekt i länet, 
där flera av mottagarna har arbetat mot detta. Vi jobbar också med kompe-
tensstöd och utbildningar.  
 
Ann-Christin Ahlberg frågade bland annat om engagemanget från män i den 
här frågan. Annika tycker att det går åt rätt håll, Det här är dock ojämnt för-
delat mellan olika grupper i samhället. Det går framåt i vissa delar och bakåt 
i andra, men totalt sett går det långsamt åt rätt håll, den unga generationen 
män bidrar till det.  
 
 
6.   Personalfrågor efter pandemin – vad har vi lärt oss?  
 
Jessica Rönnberg, HR-chef, berättade om lärdomar av pandemin för 
Länsstyrelsen som arbetsgivare. Jessica inledde med att berätta om 
förhållningssättet till hemarbete under pandemin.  
 
I april uppgav 88 procent av våra medarbetare att de arbetade större delen av 
sin arbetstid hemifrån. Det vanligaste bland dessa var att arbeta hemma hela 
veckan (över 70 procent). Jessica beskrev flera resultat av de uppföljningar 
som har gjorts bland Länsstyrelsens medarbetare.  
 
En positiv effekt av pandemin är att sjukfrånvaron har minskat. Jämför vi 
hela 2020 med 2019 så minskade totalen, från 4.7 procent till 4.4 procent. 
Korttidsfrånvaron har minskat rejält under årets första månader (T1) jämfört 
med tidigare års mätningar. Även långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört 
med samma period året innan.  
 
Jessica beskrev några framgångsfaktorer. T.ex. engagerade och kompetenta 
medarbetare och chefer och täta chefsmöten, i perioder varje dag. Jessica 
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avrundade med att beskriva hur diskussionen går avseende vad som ska 
komma efter pandemin. 90 procent av medarbetarna vill arbeta hemifrån i 
någon omfattning. Nästan hälften, 43procent, vill fortsätta arbeta större 
delen av arbetstiden hemifrån. 
Länsstyrelsens preliminära inställning är att vi ska nyttja möjligheten att 
jobba hemifrån, men att kontoret ska vara det huvudsakliga tjänstestället. 
Verksamhetens behov styr var och hur vi arbetar. Det nya normala blir ett 
föränderligt arbetsliv.  
 
7.  ”Valborgsrapporten”, Länsstyrelsens omvärldsanalys 
 
Josef Bengtson, analytiker vid länsledningens kansli, redogjorde för ”Val-
borgsrapporten” som är Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021. Den beskriver 
pågående trender och analyserar tillståndet i Västra Götalands län.  
Rapporten har producerats för första gången i år, huvudsakligen av den ana-
lysgrupp som leds av Josef. Rapporten ingår som en komponent i verksam-
hetsplaneringsprocessen vid Länsstyrelsen. Josef beskrev rapporten som ett 
lagarbete med bidrag från flera parter inom Länsstyrelsen – analysgruppens 
utmaning har varit att kurera ihop delarna till en helhet, och att identifiera  
strategiska förhållanden att beakta i verksamhetsplaneringen.  
 
Josef beskrev ett antal pågående megatrender, bl.a. digitalisering, urbanise-
ring och en åldrande befolkning. Omvärldsanalysens pekar på ett antal stra-
tegiska förhållanden att beakta i vår verksamhetsplanering.  
Josef beskrev översiktligt innehållet i rapporten som finns publicerad på 
Länsstyrelsens externa webbsida. Han avslutade med att beskriva kom-
mande steg i arbetet med att integrera rapporten i verksamhetsplaneringen.  
 
Helena Nilsson ville tacka för en mycket bra rapport och tryckte på vikten 
av utbyte mellan Västra Götalandsregionens omvärldsanalytiker och Läns-
styrelsens.   
 
8. Länsstyrelsens uppdrag avseende invasiva arter 
 
Marie-Louise Fagerström, naturvårdshandläggare, berättade om 
länsstyrelsens regeringsuppdrag sedan 2019 avseende invasiva arter. Marie-
Louise inledde med att ge en bakgrund och beskrivning av hur vi jobbar i 
länet samt redogjorde för lagrummet. Hon beskrev också vad en invasiv art 
är definitionsmässigt; Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk 
mångfald och ekosystem. Marie-Louise beskrev vilka som är de vanligaste 
spridningsvägarna där den vanligaste är trädgårdsnäring och handel med 
växter.  
Länsstyrelsen har inrättat en intern tvärgrupp för arbetet med invasiva 
främmande arter. I den ingår medarbetare från flera avdelningar.  
Marie-Louise beskrev vad Länsstyrelsen jobbar med för närvarande, bl.a. en 
verksamhetsplan med projekt för akvatiska invasiva arter.  
Rådet ledamöter fick en beskrivning av vad det innebär att arter är EU-
listade och exempel på de i dagsläget cirka 60 arter som är det.  
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Marie-Louise avslutade med en uppmaning om att rapportera in förekomst 
av invasiva arter i den portal som Länsstyrelsen har skapat för ändamålet.  
 
9. Höghastighetsbana Göteborg-Borås 
Nina Kiani Jansson, chef plan och bygg, inledde med att beskriva projektets 
bakgrund. För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen 
2014, i den nationella planen för transportsystemet för 2014-2025, att 
planera för och bygga nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och 
Stockholm–Malmö. Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya 
stambanan mellan Göteborg och Stockholm. I nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029 ingår projekt Göteborg–Borås, som ett 
namngivet projekt. 
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm. Målet är bland annat att den ska ge väsentligt kortare 
restider med tåg mellan Göteborg och Borås.  
Nina beskrev processen och Länsstyrelsens formella roll i den och vad som 
är fokus för Länsstyrelsen. 
 
10 Göteborg 400 år – Länsstyrelsens roll i firandet 
Mikael Appelqvist, utredare vid länslednings kansli berättade om hur 
firandet av Göteborgs 400-årsjubileum kommer att gå till. 400-årsdagen, 
den 4 juni, uppmärksammas med en markering som sänds via webb-tv. Det 
publika firandet har senarelagts till 2023 på grund av pandemin.  
Länsstyrelsen har med anledning av jubileet gett författaren och stadsguiden 
Peter Ribbefors i uppdrag att skriva en bok om statens roll i stadens historia. 
Peter berättade om de tema han tänker sig att boken ska ta upp. Flera kapitel 
är redan skrivna och målsättningen är att den ska var färdig under senhösten.  
 
11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
12 Kommande möten 
Nästa möte äger rum den 9 september 2019.  
Förslag till datum för möten under år 2022 att skickas ut till ledamöterna.  
  
13. Avslutning  
 
Vid anteckningarna: 
 
 
 
Henrik Frykman 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
Anders Danielsson    
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