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Styrelsesammanträde
Tid
Plats

Torsdagen den 24 oktober, kl. 09.30-16.30
T-lab, Innovation park, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kikki Ahlstedt Karlsson
Kajsa Edbom
Erik Forsberg
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck
Johan Rydberg

Frånvarande

Lars Johan Lander

Övriga

Jan Landström, protokollsekreterare
Robert Larsson
Erik Evestam, Regionutvecklingsnämnden -§86

§ 84

Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet.
§ 85

Val av justerare

Styrelsen utsåg Johan Rydberg till protokolljusterare och rapportör till
nyhetsbrevet.
§ 86

RUS (Regional utvecklingsstrategi) Värmlandsstrategin

Erik Evestam, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden medverkar
och beskriver hur regionen lagt upp arbetet. Frågor/aspekter som särskilt
diskuterades var bl.a. förhållandet mellan Karlstad och övriga regionen, Hur
man lämpligen bör förhålla sig till megatrenderna Globalisering, Urbanisering,
Digitalisering samt Hållbarhet. Styrelsens uppfattning är att i ett län som
Värmland kan vikten av en framskjuten position i omställningen till en
bioekonomi inte överskattas. En ny strategi måste dessutom ha ett starkt fokus
på företagandet för samhället i övrigt kan önska men aldrig skapa det
Värmland vi vill uppnå utan ett blomstrande näringsliv.
§ 87

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistans godkändes med Nationell handlingsplan vildsvin,
Landshövdingeträff och Vecka 47.
§ 88

Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
Jan Landström
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§ 89

Ekonomi och medlemsantal

Det ekonomiska utfallet följer väl 2018 års utfall och håller en jämn utveckling
strax under budget.
Medlemsantalet är 5621 mot 5659 vid årsskiftet. Det ligger väl till i förhållande
till övriga landet.
§ 90

Uppföljning av och fortsatt arbete med anledning av
mötet med länsledningen i maj

Janne ska kontakta Torben angående att få till stånd en ny träff, gärna med ny
landshövding närvarande, under januari månad. I övrigt är ett antal processer
väl igång sedan mötet den 13 juni.
§ 91

Regionalt skogsprogram

Patrik och Janne redovisade hur arbetet fortlöpt under året. Det är viktigt att det
fortsatta arbetet i Värmland har en bibehållen karaktär av näringspolitik och
även att arbetet även omfattar skogens roll i klimatarbetet. Risken att
klimatarbetet flyttas ut ur skogsprogramsarbetet känns uppenbar och motiverar
stark bevakning.
§ 92

Regional livsmedelsstrategi

Patrik informerar om ett eventuellt projekt inom åtgärden Samverkan lett av
Karin Granström.
Patrik informerar om att en matkonferens som planeras till september 2020 )
ge ett alternativ till de matrekommendationer som EAT-Lancet lanserat,
regional kosthållning snarare än global.
Patrik informerade slutligen om att en branschdag tillsammans med strategins
övriga aktörer kan bli aktuell under våren.
Kikki informerar om två möten som varit med Länsstyrelsen och styrgruppen
för den regionala livsmedelsstrategin. Resurserna är begränsade och används
därtill inte effektivt. Vid det senaste mötet med Länsstyrelsen framkommer att
de aktuella utlysningarna ur landsbygdsprogrammet enligt styrelsen missar
målet grovt. Kikki ska kontakta Camilla på Länsstyrelsen för att erbjuda henne
att använda våra kanaler för att informera våra medlemmar om vilka aktuella
stödmöjligheter som finns samt rekommendera Länsstyrelsen att använda sina
egna kanaler mer än de gör.
Kikki informerade dessutom om ett dialogmöte med Länsstyrelsen som primärt
handlade om god myndighetsutövning. Detta möte utmynnade bland annat i att
vi nu försöker identifiera olika frågeområden där det kan vara meningsfullt att
fördjupa dialogen med Länsstyrelsen för att förbättra hanteringen.
Styrelseledamöterna ska svara på Jennys mail och ge förslag på frågor att
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arbeta med. Under mötet lyfter Kajsa att Länsstyrelsens vägledningsansvar kan
vara en sådan fråga.
§ 93

Energi- och klimatstrategi för Värmland

Styrelsen diskuterade utkastet till strategi daterat 2019-10-21 och det förslag
till genmäle på detta som upprättats. Konstaterades att redan det utsända
utkastet är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare och ytterligare viktiga
steg tas med de förändringar som föreslås i genmälet. Eventuella ytterligare
förslag på ändringar ska delges Jenny Nilsson skyndsamt.
§ 94

Vallning av riksdagsledamöterna Kopparklint och
Ottosson

Johan redovisar den plan som han och Lars-Johan lagt upp. Späckad dag med
bl.a. diskussion om utvecklingen i bygden, gårdsbesök etc.
§ 95

Träff med Riksdagens värmlandsbänk

Kommer att vara på eftermiddagen den 18 november på Lindås gård. Ämnet är
översiktligt skoglig näringspolitik. En mer detaljerad dagordning arbetas fram
av Patrik och Erik tillsammans med personal.
§ 96

Internremiss Medlemsdialogen

Robert leder en process av de i remissen ställda frågorna, För resultatet
hänvisas till det yttrande som ska upprättas.
§ 97

Verksamhetsprioriteringar 2020

En process genomfördes i syfte att identifiera LRF Värmlands regionala
verksamhetsprioriteringar. Dessa ska ge spets åt arbetet inom regionen och
kompletterar de kompletteringar som skett gemensamt för LRF i hela landet.
LRF Värmland gör dessa prioriteringar inför 2020 års verksamhet:
•

•

•
•

Vattendirektivet: Det gröna näringslivet ska överleva nästa cykel under
direktivet och ytterst handlar det om att föreslagna åtgärder måste ha
sin bas i rådgivning och frivillighet istället för i tvingande lagstiftning.
Kommungrupper: Fler kommungrupper ska komma ”på banan” med en
självgående, men av region och personal understödd, egen verksamhet
vilken bl.a. ska medföra att kommungrupperna blir rustade för att
stadgebindas.
Det gröna näringslivet i miljöfrågan: Brukarna av jord och skog ska ses
som miljöhjältar och klimaträddare av myndigheter och allmänhet.
Värmlandsstrategin: Den regionala utvecklingsstrategin ska präglas av
omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi vilket ger en
förståelse för Värmlands gröna näringslivs potential och detta ska i sin
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•
•

•

•
§ 98

tur prägla andra regionala dokument hos bland annat länsstyrelse och
skogsstyrelse.
LRF Värmland har en stor roll i att sätta handlingsplanen för den
värmländska livsmedelsstrategin så att den även engagerar företagarna
inom primärproduktionen.
Enskilda vägar: Konsekvenserna av de förändringar som nu genomförs
av samhällets stöttning av de enskilda vägarna måste tydliggöras för
beslutsfattare och myndigheter, bl.a. att tillgängligheten till många
bygder minskar och förutsättningarna för besöksnäringen försämras.
God myndighetsutövning: Länsstyrelsen tar sig an sitt
främjandeuppdrag på ett tydligare sätt så att de får in en annan kultur.
Detta måste ske genom ett modigt ledarskap och att medarbetare kan
sluta vara rädda för att ta sig an främjandeuppdraget trots att detta är en
mer utmanande uppgift än exv. kontroll. En ny landshövding ska fås att
inse att vi anser att detta är den högst prioriterade uppgiften för chefen
på Länsstyrelsen.
Äganderätt: Äganderätts- och Strandskyddsutredningens resultat ska
omsättas i linje med medlemmarnas intressen.
Övriga frågor

Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar
Uppdras åt Johan och Torbjörn att till nästa styrelsemöte ta fram ett nytt förslag
till lokalavdelningarnas aktivitetsersättning för kommande år.
Medverkan Älvdals lokalvdelnings årsmöte i Basteruds bygdegård 4/2
Styrelsen representeras av Patrik.
Frukostmöten anordnade av Companion 19, resp 21 november
Styrelsen representeras den 19/11 av Torbjörn och den 21/11 av Anna.
Brysselresan
Uppdrar åt regionchefen att verkställa ett strukturerat förberedelsearbete som
inbegriper styrelserna och personal inför resan.
Näringslivsfrukost
Johan rapporterar från näringslivsfrukost anordnad av Länsstyrelsen under
vecka 42.
Norrlandsgruppen
Anna rapporterar från Norrlandsgruppens möte.
Nationell förvaltningsplan vildsvin
Styrelsen anser att förslaget om att öppna för tvångsjakt på annans fastighet är
oförenligt med LRFs syn på äganderätt. Frågan bör istället regleras med en
”barkborrelogik”.

4(5)

PROTOKOLL
2019-10-23

Länets rovviltspolicy
Erik och Kikki öppnar för synpunkter i sitt fortsatta arbete med länets
rovviltspolicy.
Vecka 47/Kommungruppssläpp
Torbjörn rapporter om hur uppföljningen av mötet i Vann inför vecka 47 är
upplagt. Torbjörn, Kajsa och Erik är engagerade i kontakter med
kommungrupperna i regionen. Övriga styrelsen uttrycker sin stora nöjdhet med
planen.
Ordförandeträff den 2 december
Johan och Torbjörn utgör programkommitté
§ 99

Nästa möte

Nästa möte är den 2 december.
§ 100

Mötets avslutande

Patrik förklarade mötet avslutat.
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