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Nr 26 

Idéutveckling för att stärka Åland. 

ÅLR 2020/4278  

65 Rk1  

I och med de tre globala kriserna, pandemin COVID – 19, den 

ekonomiska krisen och klimatkrisen ställs Åland inför stora utmaningar 

och anpassningsbehov. Situationen kräver omfattande omställningar av 

det åländska samhället.  

 

Landskapsregeringen beslöt därför tillsätta tre fristående arbetsgrupper 

med uppgift att beskriva vilka utmaningar gruppen utgående från sina 

perspektiv ser samt rekommendera åtgärder för att hantera dem på kort 

och lång sikt. Förslagen bör stå i överensstämmelse med Utvecklings- 

och hållbarhetsagendans vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt 

samhälle på fredens öar” och beakta de sju övergripande strategiska 

målen. 

 1. Välmående människor vars inneboende resurser växer  

 2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i 

     samhället 

 3. Allt vatten har god kvalitet 

 4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald 

 5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag 

 6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad 

     energieffektivitet 

 7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. 

 

Till medlemmar i grupp A utsågs 

- VD (?) Magnus Lundberg (ordf.) 

- VD Caroline Lepistö (viceordf.) 

- VD Nils Lampi 

- Chef för betalningar Carita Weiss 

 

Till sekreterare utsågs Dan E Eriksson. 

 

Till medlemmar i grupp B utsågs 

- vicetalman Ingrid Zetterman (ordf.) 

- lagtingsledamot Wille Valve (viceordf.) 

- lagtingsledamot Jesper Josefsson 
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- lagtingsledamot Liz Mattson 

- lagtingsledamot Simon Påvals 

- lagtingsledamot Jessy Eckerman 

- lagtingsledamot Simon Holmström 

- minister Christian Wikström 

 

Till sekreterare utsågs senior rättssakkunnig Niclas Slotte. 

 

Till medlemmar i grupp C utsågs 

- Business manager Victoria Sundberg (ordf.) 

- VD Ronny Eriksson (viceordf.) 

- Verksamhetsledare Mikael Kraft 

- VD Jenny Björklund 

 

Till sekreterare utsågs 

 

Grupperna har rätt att anlita utomstående sakkunniga. 

 

Rapporterna ska överlämnas senast den 13 augusti och kommer att ingå i 

landskapsregeringens fortsatta arbete. 

 

Bm 26000 

 

Nr 27 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. 

ÅLR 2020/4279 

66 Rk1  

Beslut 

Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp för koordinering och rapportering i 

enlighet med bilaga 1. Arbetsgruppen uppdrag är dels att koordinera 

implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju 

strategiska utvecklingsmål mellan berörda aktörer och dels att ansvara för 

rapporteringen av implementeringen. 

  

Motivering 

En informell arbetsgrupp för koordinering och rapportering har verkat 

sedan hösten 2018. I och med att färdplaner för uppnåendet av 

utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål har 

tagits fram går arbetet in i en ny fas. Med anledning av detta behöver 

uppdraget tydliggöras samtidigt som sammansättningen av gruppen och 

dess funktioner justeras. 

 

Preciserad uppdragsbeskrivning: 

- Koordineringen av implementeringen genomförs genom att färdplaner 

för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål tas fram och 

då behov uppstår uppdateras. 

- Rapporteringen av implementeringen genomförs dels genom att 

aktuell status rapporteras löpande (i digital form) och dels genom att 

årligen avlämna ett förslag till statusrapport till utvecklings- och 

hållbarhetsrådet. 

 

Arbetsgruppen förväntas bland annat 

-  Odla helhetsperspektiv 

Uppnåendet av de strategiska utvecklingsmålen är inbördes beroende 

av varandra. Arbetsgruppen förväntas säkerställa att 

implementeringen av respektive strategiskt utvecklingsmål beaktar 
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implementeringen av de övriga sex strategiska utvecklingsmålen. 

-  Förstärka pågående insatser och tillföra mervärde 

I samtliga samhällssektorer pågår insatser som direkt eller indirekt 

bidrar till implementeringen. Arbetsgruppen förväntas bidra till 

koordineringen av insatserna så att synergieffekter mellan dem 

uppstår. Inom de strategiska utvecklingsmålen finns delmål där få 

eller ingen aktör verkar för uppnåendet av delmålet. Arbetsgruppen 

bör identifiera dessa och ta initiativ till åtgärder för att nå dessa 

delmål. 

-  Undvika att dubbelarbete görs 

Arbetsgruppen bör genom att identifiera risker för att två eller flera 

aktörer gör liknande insatser parallellt och information om vilket 

arbete som pågår minimera risken för dubbelarbete. 

-  Löpande genomföra lagstiftningsanalys 

Dels bör nu gällande lagstiftnings påverkan på möjligheterna att 

uppnå respektive strategiskt utvecklingsmål analyseras och dels bör 

konsekvenserna av ny lagstiftning analyseras. 

 

Arbetsgruppen bör beakta att en bred förankring av färdplaner i 

samhällets olika sektorer fortsättningsvis är mycket viktigt. De 

huvudansvariga koordinatorerna ska därför i sin tur tillsätta under-

arbetsgrupper med bred representation för respektive strategiskt 

utvecklingsmål. Sammansättningen i respektive underarbetsgrupp 

anpassas till respektive strategiskt utvecklingsmål specifika behov och 

utmaningar. 

 

Uppdragsbeskrivningen baseras på den uppdragsbeskrivning som 

utvecklings- och hållbarhetsrådet fastställde den 27 november 2018. 

 

____________________________ 
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Bilaga 1 
 

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering  

 

• avdelningschef Bengt Michelsson (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 1 och 2) 

• avdelningschef Niklas Stenbäck (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 1 och 2) 

• rådgivare Erica Scott (processledare strategiskt utvecklingsmål 1 och 2) 

 

• byråchef Helena Blomqvist (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 3 och 4) 

• koordinator Oscar Fogelberg (processledare strategiskt utvecklingsmål 3) 

• naturvårdsintendent David Abrahamsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 4) 

 

• avdelningschef Linnéa Johansson (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 5 och 7) 

• informationskoordinator Marika Sundqvist-Karlsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 5) 

• avdelningschef Yvonne Österlund (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 6) 

 

• teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman (processledare strategiskt utvecklingsmål 6) 

• ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (processledare strategiskt utvecklingsmål 7) 

• avdelningschef Conny Nyholm 

 

• förvaltningschef John Eriksson (arbetsgruppens ordförande) 

• huvudsekreterare Micke Larsson 

• hållbarhetskoordinator Henrika Österlund (arbetsgruppens sekreterare) 

 

Förvaltningschefen, huvudsekreteraren, ledande hållbarhetslotsen samt hållbarhetskoordinatorn bereder 

arbetsgruppens möten. 

 


