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Övriga deltagare 

 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Johan Sandström, enhetschef 

Malin Ärlebrandt, kvalitetschef 

Seth Åberg, processledare 

Liv Öberg, Projektledare Cirkulär ekonomi Umeå Näringsliv 

Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande 

Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande tekniska nämnden 

Karin Isaksson, förvaltningschef Teknik och Fastighet 

Malin Eriksson, professor Umeå Universitet 
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§ 21 
Diarienr: KS-2019/00235 

Information om folkhälsorapporterna; Jämlika liv 

och ungaenkäten 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-01 informerar Seth Åberg om 
Folkhälsorapporterna; Jämlika liv och Ungaenkäten.  
 
Jämlika liv 
Undersökning bland Umeås befolkning som våren 2020 skickades ut till 

7000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–84 år. Syftet är att få 

aktuell information om Umeå kommuns invånares mående och 

livssituation. Vad är bra och vad är mindre bra? Resultatet av 

undersökningen kan sen användas som underlag för till exempel planering 

och politiska beslut. 

 

Ungaenkäten 

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker 

vartannat år av Umeå kommun. En ny Ungaenkät kommer att genomföras 

hösten 2020. Alla ungdomar mellan 13 och 18 år erbjuds att besvara 

enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå 

kommun mår. Rapporten presenteras våren 2021.   
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§ 22 
Diarienr: KS-2020/00492 

Information om SIS -Remiss 19990, Styrning och 

ledning för hållbar utveckling i kommuner och 

regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s 

Agenda 2030 för hållbar utveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-01 informerar kvalitetschef Malin Ärlebrandt 

om SIS -Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i 

kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 

2030 för hållbar utveckling.   
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§ 23 
Diarienr: KS-2020/00252 

Information: OECD rapport om cirkulär ekonomi 

(The Circular Economy in Cities and Regions) 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-03-24 informerar projektledare för Cirkulär 

ekonomi Liv Öberg om OECD-rapporten ”The Circular Economy in Cities 

and Regions”. Särskild tonvikt läggs på de rekommendationer som lämnats 

i rapporten samt hur Umeå kommun tar sig an dem alternativt planerar att 

ta sig an dem. 
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§ 24 
Diarienr: KS-2020/00642 

Svar på skrivelse från Fridays for future 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att avge svar från kommunstyrelsen på skrivelse från Fridays for future 

enligt tjänsteskrivelsen.  

 

att uppdra till planeringschef Malin Lagervall att samordna nämndernas 

och bolagens svar.  

Ärendebeskrivning 

Fridays for future har 2020-05-27 lämnat in en skrivelse till Umeå kommuns 

nämnder och bolag angående arbetet med kommunala klimatmål. 

Kommunstyrelsen har fått tre frågor. Hållbarhetsutskottet har fått 

uppdraget att bereda kommunstyrelsens svar på skrivelsen. 

 

1. Är arbetet med att analysera ”klimatutsläppen”, enligt uppdrag 49 
slutfört? Om inte hur långt har arbetet framskridit och när beräknas 
analysen vara klar? 
 

2. Hur långt har arbetet med handlingsplanen, enligt uppdrag 49, 
framskridit och när beräknas det vara slutfört? Vilka tjänstemän 
ansvarar för arbetet och hur ser deras direktiv ut? 

 

Svar på fråga 1 och 2 

Uppdrag 49 omhändertas inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram 

för miljömålen där en handlingsplan för minska kommunens 

klimatpåverkan kommer att arbetas fram. Umeå kommun är också en 

av nio städer i Sverige som kommer att ta fram en färdplan för ett 

klimatneutralt Umeå till 2030 där ett lokalt Parisavtal skall arbetas 

fram. Övergripande planering har samordningsansvaret för uppdrag 49 

och arbetar i nära samverkan med miljö- och hälsoskydd med 

färdplanen och miljömålens åtgärdsprogram. 
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3. Hur följs arbetet med klimatmålen upp? 
 

Svar på fråga 3 

I beslutet om klimatmålen i kommunfullmäktige finns fastlagda 

indikatorer till varje mål samt vilken politisk instans som har ansvaret. 

Specifikt för konsumtionsmålet medverkar Umeå kommun i flera 

nationella arbeten för att ta fram bra indikatorer för klimatpåverkan ur 

ett konsumtionsperspektiv. Kommunen arbetar dessutom med att 

utveckla verktyget Climate View med syfte att följa Umeås klimatarbete 

och klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Fridays for future. 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Beslutet ska skickas till 
Malin Lagervall 

Petter Forssell 

umea@fridaysforfuture.org 

   
 

 

  



Sida 8 av 10 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2020-09-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 25 
Diarienr: KS-2020/00430 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess utskott 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2021 enligt följande: 

 

Presidieberedning  Hållbarhetsutskottet 

13/1, kl. 8.30   26/1, kl. 13.15 

10/2, kl. 8.30   23/2, kl. 13.15 

10/3, kl. 8.30   23/3, kl. 13.15 

14/4, kl. 8.30   27/4, kl. 9 

12/5, kl. 8.30   25/5, kl. 13.15 

18/8, kl. 8.30   31/8, kl. 13.15 

15/9, kl. 8.30   28/9, kl. 13.15 

20/10, kl. 8.30  2/11, kl. 13.15 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott fastställer sina egna 

sammanträdestider. Förslag finns framtaget enligt ovan och i bilaga. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2021 kalender. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth   
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§ 26 
Diarienr: KS-2019/00631 

Agenda 2030: Dialogsamtal med tekniska 

nämndens presidium om hållbar utveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet genomfört dialog med tekniska 

nämndens presidium om hållbar utveckling.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-01 förs dialogsamtal mellan utskottet och 

tekniska nämndens presidium; Lena Karlsson Engman (S) och Anna-Karin 

Sjölander (C) om hållbar utveckling. Förvaltningschef Teknik och Fastighet 

Karin Isaksson presenterar hur nämnden arbetar med hållbar utveckling i 

de olika verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Underlag till dialogsamtal. 

Umeå kommuns lokala miljömål. 
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§ 27 
Diarienr: KS-2020/00251 

Social hållbarhet - enkät om Umeåbornas upplevda 

boendemiljö 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-01 informerar Malin Eriksson, Umeå 
Universitet om den studie som forskare vid Umeå universitet tillsammans 
med Umeå kommun genomför om hur Umeåborna upplever sin 
boendemiljö.   
 

 

 


