
Arbetsgrupp för koordinering och rapportering  
 
 

PROTOKOLL  
 
 
 
Arbetsgruppsmöte 5:e mars, Hotell Pommern, Norragatan 10 
 
 
Protokoll fört vid arbetsgruppens möte den 5:e mars 2019 kl. 13.00-15.00 
 
Närvarande: Bengt Michelsson (BM), Jocke Svensson (JS), Håkan Strömmer (HS), Helena Flöjt-
Josefsson (gick kl. 13.47), Helena Blomqvist (HB), Lotta Nummelin (LN), Stefan Fransman (SF), 
Karin Rosenberg-Brunila, Micke Larsson (sammankallande, ML), Karolina Gottberg (koordinator, 
KG), Viveka Löndahl (VL), Runa Tufvesson (RT), Erica Scott (ES), Conny Nyholm (CN), Bodil 
Karlsson (BK), Henrika Österlund (HÖ). 
 
Förhinder: Terese Flöjt (TF), Linnea Johansson (LJ), Erika Boman (EB) 
 
Före mötet hölls en gemensam lunch kl. 12.00-13.00, samt ett fototillfälle där en gruppbild med 
alla närvarande i arbetsgruppen togs. 
 
 
1. Mötets öppnande samt godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
ML inledde med att önska alla varmt välkomna till arbetsgruppens möte. ML rekapitulerade 
föregående preliminära mötesprotokoll (15 jan 2019). Arbetsgruppen godkände protokollet. 
 
ML informerade arbetsgruppen om aktuellt upplägg för Forum för samhällsutveckling, som dels 
byter namn till bärkraftmötet, och arrangeras tillsammans med Alandica debatt. Bärkraftmötet, 
som strävar efter öppenhet och således är öppet för alla hålls den 10:e juni kl. 14.30-16.15. 
Arbetsgruppens medlemmar uppmuntrades att anteckna evenemanget i kalendern, och att det 
är fritt att bjuda in deltagare! 
 
Vidare informerade ML om den kommande ”Alla kan blomstra-kampanjen”, med syfte att skapa 
en hög kännedom bland den breda allmänheten om utvecklings-och hållbarhetsagendan och allt 
vad som pågår inom bärkraft.ax. Kampanjen är aktiv under juni- september 2019. 
 
BK och HÖ informerade arbetsgruppen om att finansavdelningen emottog elever från Ålands 
Lyceum under deras temadag om hållbarhet, och uppmuntrade arbetsgruppen att ta del av de 
presentationer som hölls under mottagandet, som finns tillgängliga på regeringens intranät samt 
upplagda på Teams. 
 

 
 
 
 
 



2.  Färdplaner för de sju strategiska utvecklingsmålen 
 

KG inledde mötespunkten med att presentera ett förslag till uppdaterad tidsplan för 

framtagandet av färdplaner för respektive strategiska utvecklingsmål.  

Arbetsgruppen beslutade att anta den uppdaterade tidplanen efter en kort genomgång av 

nuläget och behov rörande tid och resurser, då upplägget beskrevs vara lämpligt i 

förhållande till arbetsprocessen i övrigt.  

Arbetsgruppen lyfte ett behov av genomföranderesurser; i form av sekreterare/ 

samordning/ arrangemang rörande workshops och dylika aktiviteter.  

Arbetsgruppen diskuterade graden av möjlighet att förverkliga aktuella färdplaner i 

förhållande till den befintliga näringspolitik som bedrivs. Vikten av att näringslivet är en 

central och genomgående deltagande och aktiv kraft i arbetet lyftes. Det åländska 

näringslivet beskrevs vidare som en motor för omställningen.  

Arbetsgruppens viktiga roll som påverkare på näringspolitiken identifierades. Därtill lyftes 

att storföretagsgruppen är organiserad och aktivt arbetar för omställningen till ett hållbart 

Åland.  

 

3. Resursbehov/ prioriterade åtgärder och landskapets budgetförslag 2020 

ML inledde mötespunkten med att rekapitulera processen bakom de extraordinära 

resursbehoven för 2020, och vikten av att arbeta strukturellt. Behoven behöver vara 

adresserade till de avdelningar som är aktuella för de olika behoven. Det finns en inbyggd 

långsiktighet i arbetet. Det finns även avdelningsövergripande kopplingar i aktuellt arbete, 

vilket innebär behov av en kreativ process.  

Arbetsgruppen uppmuntrades att motivera eventuella extraordinära resursbehov väl, samt 

att kort beskriva förlusten av att inte anta de lyfta resursbehoven; vad är det vi tackar nej till, 

ifall förslagen ej antas? 

Lagstiftning identifierades vara ett område där resurser i allmänhet kommer att behövas. 

 

4. Revideringsförslag delmål/effektindikatorer 

Arbetsgruppen tog ställning till inkomna förslag till revideringar av delmål och 

effektindikatorer. De reviderade förslaget för delmål och effektindikatorer för strategiskt 

utvecklingsmål 4; ekosystem i balans och biologisk mångfald beslöts att godkännas till 

kännedom för arbetsgruppen för vidare och slutlig behandling till utvecklings- och 

hållbarhetsrådet. Vikten av förankring för de reviderade delmålen och indikatorerna inom 

näringslivet och andra centrala intressentgrupper lyftes.  

Vikten av att ha relativt få men centrala indikatorer lyftes. Med bakgrund av det beslöts att 

indikator-förslag ”Mullhalt vid referensåkrar” för strategiskt utvecklingsmål 4 stryks.  



Arbetsgruppen beslöt att bordlägga revideringsförslag för strategiskt utvecklingsmål 6 till 

nästföljande möte för framtagande av delmål/indikator rörande energieffektivering, en 

genomgång av de reviderade procenttalen i förhållande till det övergripande målet om att 

1,5 graders målet inte överskrids, samt en diskussion kring användningen av BNP som 

mätare i indikatorerna.  

ML avrundade mötespunkten med att aktualisera att fortsatt process förmodligen kommer 

behöva genomförande-indikatorer, samt att befintliga effekt-indikatorer är kopplade till 

respektive huvudmål, inte till särskilda delmål.  

 

5. Insamling av data för effektindikatorerna 

KG inledde mötespunkten med att aktualisera ansvarsfördelningen av insamling av data till 

effektindikatorerna. Huvudansvariga för respektive mål är ansvariga för inrapportering av 

data till effektindikatorer. KG har sammanställt redan befintliga inrapporterade data och 

skickat kompletteringsbehov till respektive huvudansvarig. Det uppmuntrades att där möjligt 

komplettera med data för längre tidscykler, från ca år 2000 och framåt.  

 KF presenterade en sammanställning av löpande/långsiktiga behov för statusrapportering 

och datahantering. Det aktualiserades att uppföljning av data till indikatorerna behöver 

systematiseras rörande källhänvisningar, tidscykler, kontaktpersoner/ annat. Det lyftes att 

vissa indikatorer ännu saknar underlagsdata, samt att fortsatta statusrapporters innehåll 

delvis planeras efter indikatorers tidscykel.  

 

5. Övrigt 

a. Arbetsgruppens beslöt att fastställa mötesplan nedan, för juni-dec 2019 

 

Arbetsgruppens kommande möten (våren 2019) 

25 april kl 13-15 (lunch kl 12) 

14 juni kl 9-11.30 (lunch kl 11.30) 

27 augusti kl 13-15 (lunch kl 12) 

8 oktober kl 13-15 (lunch kl 12) 

3 december kl 13-15 (lunch kl 12) 

 

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering avslutade mötet ca 15.00. 

 

 



 

Bilaga 1: Uppdaterad tidsplan, färdplaner för de strategiska utvecklingsmålen 

 

Mars – 25 april 

• Resursbehov/årsmål inför budget 2020 (29 mars) 

• Komplettering av indikatordata (mars) 

• Nuläge ”trafikljusanalys” av delmål (15 april) 

• Arbetsgrupper samt beslut om vilka aktörer som bör informeras, och inkluderas i fortsatt 

process? (15 april) 

• Sammanställ textmaterial på Sway, nuläge + centrala aktörer (24 april). Publiceras på 

bärkraft.ax i maj. 

 

Maj -Juni 

Färdig arbetsplan inför hösten, med fokus på C och D: åtgärder och prioritering. Planering av 

workshop (i slutet av augusti). Kontakta centrala aktörer. 

 

Augusti- 15 oktober 

Ta fram åtgärder, träffa centrala aktörer.  

Genomförande av workshop.  

Leverera textmaterial till Sway. 

 

Oktober - november 

Prioritering av åtgärder, resurser 

Leverera textmaterial till Sway. 

 

November – december 

Lagstiftningsanalys, övriga kompletteringar, leverera textmaterial till Sway. 

 


