Arbetsgrupp för koordinering och rapportering
Arbetsgruppsmöte 6 februari 2020 kl. 14.00-16.00, Hotell Pommern, rum Pamir
Närvarande:
Erika Boman (EB), Sten Eriksson (SE), Helena Blomqvist (HB), Bengt Michelsson (BM),
Stefan Fransman (SF), Micke Larsson (ML), Henrika, Österlund HÖ), Conny Nyholm (CN),
Karin Rosenberg-Brunila (KRB), Linnea Johansson (LJ), Oscar Fogelberg (OF), Erica Scott
(ES), Niklas Stenbäck (NS)
Gäst: Sofia Enholm (Bärkraft)
1. Mötets öppnande
ML öppnade mötet och hälsade alla välkomna och presenterade de senaste
förändringarna i arbetsgruppen.
Sofia Enholm (hållbarhetslots, Bärkraft) presenterade sig och hennes uppdragför för
gruppen.
2. Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 31.1
ML presenterade rådets preliminära mötesprotokoll och de förändringar som skett i det
nya rådet och den nya mandatperioden. Arbetsgruppen antecknade till kännedom.
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (3 december 2019)
Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Omställningsbudget/Tilläggsbudget 2
CN redogjorde för tanken och utmaningarna med omställningsbudgeten.
Mötet konstaterade att färdplanerna och dess åtgärder är viktiga att lyfta fram i
omställningsbudgeten och att integreringen av färdplanerna i den ordinarie
verksamheten fortgår.
5. Färdplaner på nätet
Henrika presenterade idén på hur färdplanerna och åtgärderna ska presenteras på nätet.
Prototypen tas fram av Strax och presenteras för alla målansvariga under vecka v9.
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6. Statusrapport 4
Henrika och Erica presenterade diskussionsunderlaget för arbetsgruppen. Arbetsgruppen
önskade att det i Statusrapport 4 skulle läggas fokus på nya rådet och samhället.
Redaktörsgruppen fick i uppdrag att justera förslaget enligt arbetsgruppens önskemål.
7. Djurens synliggörande i de sju strategiska utvecklingsmålen
Efter initiativ av veterinär Mohammad Jaber Alipour diskuterade arbetsgruppen i vilka
mål djur kan synliggöras i de sju strategiska utvecklingsmålen. Arbetsgruppens
målansvariga för mål 1, 2, 4 och 7 fick i uppdrag att fundera om djurperspektivet kan tas i
respektive mål och ta fram ett eller flera nya delmål som rådet kan fastställa på mötet i
maj.
8. Övrigt
NS redogjorde i korta drag presentationen av mål 1 för rådet.
9. Nästa möte
Mötet avslutades 16.03
17 mars kl. 13-15 (lunch kl.12)
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