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Arbetsgrupp för koordinering och rapportering 

Arbetsgruppsmöte 24 mars 2020 kl. 13.00-15.00, distansmöte på Teams 

Närvarande: 

Helena Blomqvist (HB), Stefan Fransman (SF), Henrika, Österlund HÖ), Micke Larsson (ML), 

Karin Rosenberg-Brunila (KRB), Erica Scott (ES), Erika Boman (EB), Lotta Angergård (LA), 

Lotta Nummelin (LN), Oscar Fogelberg (OF), David Abrahamsson (DA), Bodil Karlsson (BK) 

1. Mötets öppnande 

ML öppnade mötet och gjorde en kort reflektion över rådande världsläge.  

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll (6.2.2020) 

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3. Arbetsgruppen analyserar hur covid-19 pandemin hanteras inom ramen för 

arbetsgruppens uppdrag 

Arbetsgruppen reflekterade kring de snabba förändringarna i arbetet som kan vara svåra 

att överblicka. Arbetsbelastningen är väldigt olika. Arbetsgruppen funderade också kring 

huruvida hållbarhetsanalysen finns i de stödpaket och andra åtgärder som nu görs i 

samhället. 

ML sammanfattade diskussionen med att det i arbetsgruppen finns en oro, tudelade 

känslor, medvetenhet men också en framåtanda. 

4. Färdplaner på nätet 

Henrika presenterade nuläget, färdplansåtgärderna på nätet och de kommande stegen. 

Arbetsgruppen förde en diskussion om förankringen och ägandeskapet över åtgärderna, 

tidtabellen och arbetsbelastningen. Syftet med färdplanerna är att beskriva de åtgärder 

som behöver genomföras för att de strategiska utvecklingsmålen (och dess delmål) ska 

uppnås 2030. 

Mötet beslöt att respektive mål för en dialog över vilken förankring åtgärderna behöver.  

Alla måls färdplaner har inte samma utmaningar och därför ser behovet av förankring 

olika ut. Åtgärderna presenteras på rådsmötet den 20 maj. 

5. Statusrapport 4 

Redaktionsgruppen presenterade upplägg och innehåll enligt arbetsgruppens beslut från 

förra mötet.  
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Arbetsgruppen beslöt att skjuta upp statusrapporten till hösten p.g.a. rådande 

omständigheter och att redaktionsgruppen ger ett nytt datumförslag och en ny tidtabell. 

Samtidigt beslöt arbetsgruppen att ingen statusrapport kommer att ges ut 2021 och detta 

innebär att statusrapport 5 kommer att publiceras 2022. 

6. Kulturens roll i förverkligandet av agendan 

Ärendet bordlades. 

7. Övrigt 

Djurens synliggörande i de sju strategiska utvecklingsmålen  

ML och HÖ pratar med mål 1, 2 och 7. 

8. Nästa möte 

7 maj kl. 13-15, plats meddelas senare 

 


