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Arbetsgrupp för koordinering och rapportering 

Arbetsgruppsmöte 14 oktober 2020 kl. 13.00-15.00  

Plats: Teams  

 

Närvarande: 

Micke Larsson (ML), Lotta Nummelin (LN), Yvonne Österlund (YÖ), Stefan Fransman (SF), 

Conny Nyholm (CN), Bodil Karlsson (BK), Helena Blomqvist (HB), David Abrahamsson (DA), 

Oscar Fogelberg (OF), Irene Blomqvist (IB), Henrika Österlund (HÖ), Linnéa Johansson (LJ), 

Marika Sundqvist-Karlsson (MSK), Niklas Stenbäck (NS), Victoria Sundberg (VS) 

Förhinder: John Eriksson (JE), Bengt Michelsson (BM), Erica Scott (ES) 

 

1. Mötets öppnande 

ML öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

ML informerade om aktuella händelser i utvecklings- och hållbarhetsrådet. Vid 

utvecklings- och hållbarhetsrådets ordinarie möte den 25 september diskuterade rådet 

kring eventuella behov av revideringar av delmål respektive indikatorer samt former för 

löpande publicering av data. Rådet konstaterade att revideringar kan göras (1) så länge 

andan i det strategiska utvecklingsmålet bibehålls och (2) att det finns klar nytta med 

revideringen. 

Rådet beslutade att ge uttryck för en önskan om att arbetsgruppen för koordinering och 

rapportering (1) gör en översyn av delmål och indikatorer, (2) presenterar eventuella 

förslag till revideringar inför rådets nästa ordinarie möte, (3) med start under första 

kvartalet 2021 löpande publicerar aktuella data för indikatorerna på hemsidan 

bärkraft.ax samt (4) överväger ett eventuellt upplägg för så kallade resultat- respektive 

genomförandeindikatorer. 

Rådets konklusion var att även om uppföljning och mätning är väsentliga verktyg för 

utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande är önskemålet fortsättningsvis att 

den betydande delen av tillgängliga resurser för implementering används till 

genomförandet av åtgärder och aktiviteter (framom rapportering, 80/20-fördelning 

diskuterades). 

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll (2020-08-18) 

Protokollet från föregående möte godkändes. 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/protokoll_2020-08-18.pdf
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3. Nulägesuppdatering, vad har hänt sedan senast 

Mötet tog del av aktuell information. 

• Kännedoms- och attitydundersökning. Ta del av undersökningen här. 

• Medborgarsamtal 

• Statusrapport 4. Ta del av Statusrapporten här. 

• Bärkraftmötet 1.10. Ta del av det inspelade mötet här.  

• Rådets uppföljning av färdplanernas implementering.  

 

4. Respektive mål redogör för implementeringen av färdplanerna 

Processledarna och målansvariga redogjorde för respektive måls aktuella framsteg och 

utmaningar. 

5. Diskussion och syfte om målens respektive team 

Mötet diskuterade utmaningarna med de team eller arbetsgrupper som respektive mål 

bör ha. Behovet och dialogen ser olika ut för respektive mål.  

 

6. Nästa möte samt utvecklings- och hållbarhetsrådets möte i januari 

Nästa möte för Arbetsgruppen för koordinering och rapportering är den 10 december kl. 

13.00-15.00 på Teams 

Utvecklings- och hållbarhetsrådets följande möte är 8 januari kl. 08.30-11.30 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/attityds-_och_kannedomsundersokning.pdf
https://www.barkraft.ax/statusrapport-4
https://www.youtube.com/watch?v=aJpYWyV05bY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ijH9Y-zROKem7MDFaLXXOW5wC4vp2wvwY9SuVTAYTcrSLrr6rc6QI9d4

