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PRELIMINÄRT PROTOKOLL – JUSTERAS VID NÄSTA MÖTE 

 

 

 

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 15 november 2019 
 
Protokoll fört vid utvecklings- och hållbarhetsrådets möte kl 8.30 vid Ålands lyceum. 

 

Närvarande: Ledamöterna Johanna Boijer-Svahnström (JBS), Rebecka Eriksson (RE), Birgitta 

Eriksson-Paulson (BEP), Niclas Forsström (NF), Petra Granholm (PG), Barbara Heinonen (BH), 

Marcus Koskinen-Hagman (MKH) och Peter Wiklöf (PW, mötesordförande). Dessutom närvarade 

rådets huvudsekreterare Micke Larsson (ML) samt hållbarhetslots Sofia Enholm (SE) och 

hållbarhetskoordinator Henrika Österlund (HÖ). 

 

Förhinder att medverka: Ordförande Katrin Sjögren (KS), Dan E Eriksson (DEE), Camilla Gunell 

(CG) och Robert Jansson (RJ). 

 

Gäster: Medlemmarna i arbetsgruppen för koordinering och rapportering (vid punkt 5)  

 

Mål 1 och 2:  Bengt Michelsson och Niklas Stenbäck (huvudansvariga koordinatorer) 

  Erika Boman och Martha Hannus (bollplank) 

 

Mål 3:  Helena Blomqvist och Oscar Fogelberg (huvudansvariga koordinatorer) 

  Lotta Nummelin (bollplank) 

 

Mål 4:  Helena Blomqvist (huvudansvarig koordinator) 

  David Abrahamsson (bollplank) 

 

Mål 5: Linnéa Johansson och Viveka Löndahl (huvudansvariga koordinatorer) 

  Terese Flöjt (bollplank) 

 

Mål 6: Stefan Fransman (huvudansvarig koordinator) 

 

Mål 7:  Linnéa Johansson (huvudansvarig koordinator) 

  Karin Rosenberg-Brunila (bollplank) 

 

Övriga: Karolina Gottberg, Bodil Karlsson och Erica Scott 

 

  

 

1. Mötets öppnande 

 

Peter Wiklöf önskade alla välkomna till utvecklings- och hållbarhetsrådets åttonde ordinarie möte. 

 

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 

Rådet godkände föregående mötesprotokoll från mötet den 6 maj 2019.  

 

 

 

https://www.barkraft.ax/natverket/arbetsgruppen-koordinering-och-rapportering
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3. Nulägesuppdatering 

 

Rådet noterade följande utöver huvudsekreterarens nulägesuppdatering (se bilaga 1): 

 

• Statusrapport 3, som fastställdes av rådet vid föregående mötet, publicerades 10 juni. 

• Brev från till nätverksgruppen för hållbara storföretag till lagtingets ledamöter (se bilaga 2). 

• Att kommunikationskampanjen, som genomförts med medaktörerna som avsändare, 

bidragit till en markant ökad kännedom hos allmänheten om ”Alla kan blomstra”-visionen. 

• Att de nordiska statsministrarna i augusti antog följande vision för Norden: ”Norden ska bli 

världens mest hållbara och integrerade region” (Vår vision 2030). 

 

På förslag från PW beslutade rådet att föreslå ett möte med rådet blivande ordförande, tillika 

blivande lantrådet. RE, PG, PW och huvudsekreteraren utsågs till representanter vid ett 

eventuellt möte. 

 

4. Bärkraftmötet 2020 

 

Rådet diskuterade tidpunkt för Bärkraftmötet 2020. I syfte att möjliggöra för så många som möjligt 

att delta beslutade rådet att Bärkraftmötet 2020 arrangeras kvällstid, den 10 juni kl 18.00. 

  

5. Behandling av utkast till färdplaner för de sju strategiska utvecklingsmålen 

 

Arbetsgruppen för koordinering har, utgående från bland annat trafikljusanalysen (se punkt 5 

föregående möte) och Statusrapport 3, arbetat fram första utkast till färdplaner för uppnåendet av 

de sju strategiska utvecklingsmålen. Utkasten till färdplaner presenterades för rådet av de 

huvudansvariga koordinatorerna för respektive strategiskt utvecklingsmål (i samarbete med de 

personer som har en bollplanksfunktion). Efter respektive presentation följde en diskussion där 

rådets medlemmar kommenterade samt belyste risker och möjligheter. 

 

På önskemål från de huvudansvariga koordinatorerna för strategiskt utvecklingsmål 1 sköts 

presentationen av målets utkast till färdplan upp till rådets nästa ordinarie möte. 

 

5a. Bengt Michelsson och Niklas Stenbäck presenterade utkast till samt metod för 

framtagandet av utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 2 (bilaga 3). I den efterföljande 

diskussionen medverkade Erika Boman och Martha Hannus (bollplank).  

 

5b. Helena Blomqvist och Oscar Fogelberg presenterade utkast till samt metod för 

framtagandet av utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 3 (bilaga 4 och 5). I den 

efterföljande diskussionen medverkade Lotta Nummelin (bollplank). 

 

5c. Helena Blomqvist och David Abrahamsson (bollplank) presenterade utkast till samt metod 

för framtagandet av utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 4 (bilaga 6). 

 

5d. Linnéa Johansson presenterade utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 5 (bilaga 

7). I den efterföljande diskussionen medverkade Viveka Löndahl och Terese Flöjt (bollplank). 

 

5e. Stefan Fransman presenterade utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 6 (bilaga 8). 

 

5f.  Linnéa Johansson och Karin-Rosenberg-Brunila (bollplank) presenterade utkast till samt 

metod för framtagandet av utkast till färdplan för strategiskt utvecklingsmål 7 (bilaga 9 och 10). 
 

 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/statusrapport_3.pdf
https://www.barkraft.ax/natverket/medaktorerna
https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030
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Rådet konstaterade att behandlingen av utkasten till färdplaner bekräftar att det är många 

aktörer som driver på och ger kraft till genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. 

Samtidigt visar presentationerna att vi är efter plan, i och med att en stor andel av delmålen i 

nuläget inte bedöms ha åtgärder som är tillräckliga för måluppfyllelse till år 2030. 10 år är kort tid i 

ett omställningsperspektiv. 

 

Vid rådets nästa ordinarie möte är avsikten att rådet diskuterar rådets uppföljning av och stöd till 

färdplansarbetet. 

 

6. Kommande möte 

 

Nästa ordinarie möte hålls i januari/februari 2020. Datum meddelas senare.  

 

7. Mötets avslutande 

 

Peter Wiklöf avslutade mötet med ett tack för goda diskussioner samt ett varmt tack till Marcus 

Koskinen-Hagman och Ålands lyceum för gott värdskap. MKH hälsade rådet välkomna på 

efterföljande lunch i Ålands lyceums restaurang. 

 

Mötet avslutades kl 11.30. 

 

Bilagor 

 
Bilaga 1 Huvudsekreterarens nulägesuppdatering 

Bilaga 2 Brev från till nätverksgruppen för hållbara storföretag till lagtingets ledamöter (4 nov) 

 

Bilaga 3 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 2 

Bilaga 4 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 3 

 

Bilaga 5 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 3 – åtgärder 

Bilaga 6 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 4 

 

Bilaga 7 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 5 

Bilaga 8 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 6 

 

Bilaga 9 Utkast/presentation – färdplan strategiskt utvecklingsmål 7 

Bilaga 10 En hållbar livsstil – underlag till färdplan strategiskt utvecklingsmål 7 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Micke Larsson 


