
 

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering 

PROTOKOLL - arbetsgruppsmöte den 18 juni 2021 kl. 13.00-14.30  

Plats: Teams-möte  

Närvarande: 

John Eriksson (JE), Henrika Österlund (HÖ), Micke Larsson (ML), Dan Sundqvist (DS), Kristin 

Mattsson (KM), Oscar Fogelberg (OF), Petra Granholm (PG), Niklas Stenbäck (NS), David 

Abrahamsson (DA), Victoria Sundberg (VS), Niklas Lampi (NL), Karin Rosenberg-Brunila (KRB), 

Lotta Nummelin (LN), Stefan Fransman (SF), Bodil Karlsson (BK), Sofia Enholm (SE), Linnea 

Johansson (LJ), Conny Nyholm (CN), Erica Scott (ES) 

Frånvarande:  

Bengt Michelsson (BM), Christian Pleijel (CP), Yvonne Österlund (YÖ) 

 

1. Mötets öppnande och godkännande av föregående mötesprotokoll, 19 februari 

2021  

JE öppnade mötet och hälsade alla nya och gamla KORA-medlemmar välkomna. Alla 

målansvariga, processledare och övriga medlemmar presenterade sig. Föregående 

mötesprotokoll godkändes (Bilaga 1). 

 

2. Arbetsgruppens mandat och sammansättning 

Arbetsgruppens sammansättning (Bilaga 2) 

JE öppnade mötespunkten med att poängtera att alla ska vara trygga och säkra i sitt 

uppdrag. LJ lyfte koordineringsrollen och att göra rätt saker samt att undvika dubbelarbete. 

JE betonade att KORA ska vara målen trogna och att gruppen löser problem eller krockar i 

färdplanerna tillsammans. PG lyfte hållbarheten som koppling mellan målen och lyfte 

diskussionen om vad som kan hända om målansvarig missköter sig. JE svarade på frågan att 

det sist och slutligen handlar om att målansvarige sitter på ett förtroende från rådet. ML 

kompletterade med att beredningsgruppen coachar och hjälper. ES lyfte att 

hållbarhetsprinciperna är stödet och verktyget för att revidera målens åtgärder. JE lyfte att 

KORA gruppens möten är ett forum för koordinering och att beredningsgruppen kan 

användas som bollplank. CN reflekterade över utmaningen i målkonflikter och att budgeten 

ska följa målen och att alla åtgärder drar åt samma håll. 

Arbetsgruppen beslöt att möten ska hållas 2 gånger per halvår, beredningsgruppen tar fram 

en möteskalender. 

Mötesförslag: 

27.8 kl 13-16 och november 

 



 

3. Utvecklings- och hållbarhetsrådets föregående- och nästa möte (ML) 

ML redogjorde för Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte den 7 maj samt blickade framåt 

till rådets möte 10 september. (Se bilaga 3) 

 

 

 

4. Arbete med färdplaner  

HÖ redogjorde för det uppdaterade dokumentet för färdplanerna (bilaga 4) och önskade 

kommentarer från arbetsgruppen i Teams-gruppen KORA. 

HÖ påminde om deadline (30.6) för uppdateringen av färdplanerna på nätet. Nödvändiga 

uppdateringar har identifierats (Bilaga 5) 

Mötet diskuterade backlogg för färdplanerna på nätet. I dagsläget finns backloggen sparad i 

form av excelfiler. Mötet diskuterade också möjligheten till extern revision om några år. 



 

-  

 

5. Huvudindikatorerna 

HÖ redogjorde för nuläget och ÅSUB:s troliga roll i arbetet.  

 

6. Statusrapport 5 

KRB presenterade ett idéförslag för kommande statusrapport (Bilaga 6). KRB önskade 

ytterligare respons i Teams-gruppen KORA. 

ES reflekterade över vision och verktyg. KM reflekterade över publicering och spridning. 

Målansvariga gör en status och reflektion kring det egna målet till statusrapporten.  

 

7. Aktuellt från målen 

JE önskade att målen skulle reflektera över framgång, utmaningar och koordineringsbehov. 

ES om mål 1: Fint med uppdelningen mellan mål 1 och 2. Målet har fått bra respons på det 

arbete som gjorts. Finns utmaningar att fokusera på implementeringar. En målansvarig 

behövs. 

KM om mål 2: Arbetet har kommit igång med att reviderar åtgärderna m.m. Finns många 

kanaler att få stöd och det är bra. En preliminär lista för målets team finns. 

OF om mål 3: Allting ok just nu. En Kustvattendag 23 september planeras. 

PG om mål 4: Målansvarig är nu på plats. Ser möjlighet att bygga lag. Välskriven färdplan. 

Finns utmaningar i kontakten till ansvariga tjänstemän, politiker och centrala personer. PG 

och DA uppmanas att boka möte med kommunerna för medverkan och förslag. 

VS om mål 5: Tagit fram prioriterade flaggprojket. Har presenterat till rådet och fått bra 

inspel. Målet jobbar i en stor grupp som sedan grupperar sig kring olika frågor. Saknar 

processansvarig just nu. 

NL om mål 6: Har identifierat att det behövs en bred förankring i samhället. Omställning 

behövs. Finns mycket bra som gjorts inom målarbetet så det är kul att komma med. NL vill 

bidra med perspektivet utifrån, morgondagens business (det är så världen ser ut nu!). 

LJ om mål 7: Delmålen ska behandlas av rådet. Positiv energi i teamet i mål 7.  

8. Introduktion till Teamsgruppen för KORA 

HÖ uppmanade KORA att bekanta sig med den nya Teams-gruppen KORA. Om 

gruppmedlemmar behöver hjälp eller stöd så kan dessa kontakta HÖ. 

9. Övrigt/till kännedom 

SE presenterade två högaktuella händelser inom bärkraft nätverket: 

• Bärkraftdagen 8 juni 



 

• ReGeneration veckan 28-31.8 

 

10. Nästa möte i augusti på Lemböte lägergård 

• Fredagen den 27.8 kl 13-16, gemensam middag kl. 16.30 

• Lättsamt program och fotografering kl. 15-16.30 

• Kaffe från 12.45 


