
  

Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 29 september 2020 kl. 13:15-15:30 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum och Cisco Meeting 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Andreas Lundgren (S), deltar på distans 
Åsa Bäckström (V), deltar på distans 
Robert Axebro (C), deltar på distans 
Alejandro Caviedes (S), adjungerad ordförande beredningen 
för folkhälsa Region Västerbotten, Umeåregionen. § 28-30, 
deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl (M) 

 

Sekreterare:        §§ 28-31 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Nils Seye Larsen 

 

Justerare:      

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-09-29 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, deltar på distans 

Johan Sandström, enhetschef 

Mikael Brändström, avdelningschef, deltar på distans, § 28 (del av) 

Elsa Karlsson Gustafsson, praktikant, deltar på distans 

Lena Bolin, utredare, deltar på distans, deltar på distans, § 28. 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, deltar på distans, § 28-30 

Lisa Harrysson, projektledare Länsstyrelsen i Västerbottens län, deltar på 

distans, § 29 

Lars Weinehall, professor Umeå universitet, deltar på distans, § 28-30 

Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden, deltar på distans, § 31 

Monica Wahlström, tillförordnad socialdirektör, deltar på distans § 31 
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§ 28 
Diarienr: KS-2020/00705 

Information: Suicidpreventivt arbete i Umeå 

kommun 2019 och framåt - Rapport och förslag till 

utveckling av handlingsplan  

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-29 informerar utredare vid enheten för stöd 

och utveckling Lena Bolin om rapporten Suicidpreventivt arbete i Umeå 

kommun 2019 och framåt. 

Beslutsunderlag 

Suicidpreventivt arbete i Umeå kommun 2019 och framåt -  

Rapport och förslag till utveckling av handlingsplan 2019-02-15. 
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§ 29 
Diarienr: KS-2019/00235 

Information om folkhälsa 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-29 informerar folkhälsostrateg Ann-Margrethe 
Iseklint om folkhälsoarbetet i kommunen utifrån följande disposition: 
 
- Utvärdering ”Sveriges bästa Folkhälsa” 
 
- Strategisk plan och fullmäktigemål 
 
- Historik Folkhälsoråd och 2014 KF mål 
 
- Tidigare utvärdering, 9 delmål, 29 indikatorer 
 
- Folkhälsorapport 2019 
 
- Umeå kommun och Kolada 
 
- Nationella mål och hälsans bestämningsfaktorer 
 
- Tvärsektoriell arbete och integrering av Agenda 2030 och 

kommissionen för social hållbarhet 
 
- Just nu! Jämlika liv och Unga 20.  
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§ 30 
Diarienr: KS-2020/00520 

Svar på remiss: Avsiktsförklaring för en god, jämlik 

och jämställd hälsa i Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa yttrande över remiss Avsiktsförklaring för en god, jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten och översända det till Länsstyrelsen i 

Västerbotten inklusive Janet Ågrens tillägg. 

 

Reservation 

Lena Riedl (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla Janet Ågrens (S) 

tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-29 deltar Lisa Harrysson från Länsstyrelsen i 

Västerbotten och Lars Weinehall från Umeå Universitet för att informera 

om Pilotprojekt för samordning av folkhälsoarbete i Västerbotten. 

 

Beslutsunderlag Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten har tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – 

pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs 

av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet.  

Intentionerna med avsiktsförklaringen är att den ska underlätta och stärka 

folkhälsoarbetet i Västerbotten. För att avsiktsförklaringen ska kunna 

utgöra ett gott stöd i folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag 

från länets betydelsefulla samarbetspartners och viktiga nyckelaktörer i 

folkhälsoarbetet.  

 

Folkhälsoarbetet är en del av att nå visionen om att Umeå ska växa hållbart 

och med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har 

avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som gemensamt 

utvecklar Västerbottens folkhälsoarbete och därigenom stärker och 
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utvecklar Västerbottens position som föregångare vad gäller social 

hållbarhet.   

 

Avsiktsförklaringen inkom till Umeå kommun den 18 juni 2020 och har 

förankrats hos ett antal tjänstepersoner inom olika verksamheter i Umeå 

kommun.  

 

Nedan redovisas synpunkter som inkommit från tjänstepersoner inom 

elevhälsan FoG, miljö och hälsoskydd, stöd och utveckling samt 

övergripande planering i Umeå kommun. 

 

Generellt anser Umeå kommun att det är bra med en avsiktsförklaring för 

ett samordnat folkhälsoarbete i Västerbotten. 

Vidare synpunkter är att: 

- Utifrån den varierande befolkningsstrukturen i Västerbottens 

kommuner är det viktigt att det i det fortsatta arbetet finns en 

förståelse för dessa förutsättningar, både gällande behov och 

resurser 

- Umeå kommun vill också lyfta att folkhälsofrågorna har kopplingar 

till ett stort antal politikområden som en kommun arbetar med för 

att skapa ett socialt hållbart samhälle och för att det arbetet ska bli 

lyckosamt och nå önskade effekter krävs förståelse för hur detta ser 

ut på lokal nivå samt samordning och samverkan, på såväl lokal som 

regional och nationell nivå.  

- Jämlikhets och jämställdhetsfrågor kring trygghet, tillit, boende, 

ekonomi, socioekonomiska och arbets-/sysselsättningsrelaterade 

frågor viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

- Viktigt att tydliggöra behov av både ekonomiska och personella 

resurser för att avsiktsförklaringen ska kunna genomföras. 

- Folkhälsan ska genomsyra andra sektorer/perspektiv, men också att 

miljö- och ekonomiska perspektiv ska beaktas i folkhälsoarbetet. Till 

exempel att miljöarbetet är en del av folkhälsa. 

- Avsiktsförklaringen bör även beaktas ur ett kommunikations och ur 

ett brett perspektiv kring fysisk ute och inomhusmiljö 

(tillgänglighetsperspektiv).  
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- Under prioriterade områden och hälsosamma levnadsvanor bör 

långvarig smärta nämnas som en stark koppling till hälsa.  

- Umeå kommun kommer att prioritera konkreta samverkansfrågor 

under tidsperioden 2020–2025 

 

Umeå kommun föreslår avslutningsvis att Länsstyrelsen i Västerbotten 

ser över de prioriterade målen, så att de samhälleliga målsättningar 

står först och de som är mer individuella senare enligt förslag nedan:  

 

• Vi kommer att prioritera utvecklingsarbete för att skapa jämställda 
och jämlika förutsättningar för goda levnadsvanor 

• Vi kommer att prioritera arbetet för en jämlik och jämställd hälsa  

• Vi kommer att bedriva ett utvecklingsarbete för en ökad, jämställd 
och jämlik utbildningsnivå  

• Vi kommer att tillvarata civilsamhällets möjligheter att bidra i 
folkhälsoarbetet  

• Vi kommer att tillvarata näringslivets möjligheter att bidra i 
folkhälsoarbetet  

• Vi kommer att prioritera insatser för bättre psykisk hälsa 

•  Vi kommer (vid behov) att delta vid regionala utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för beslutsfattare och 
tjänstepersoner inom folkhälsoområdet  

• Vi kommer att medverka i utvecklingen av en struktur för 
samordning av Västerbottens folkhälsoarbete  

• Vi kommer att samverka kring uppföljning av hälsodata  

Att under rubrikerna ”viktiga aktörer för samverkan” och ”Prioriterade 
konkreta samverkansfrågor under tidsperioden 2020-2025” komplettera 
skrivningarna om näringslivet så att det framgår att det är 
arbetsmarknadens parter som åsyftas. 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint, Folkhälsostrateg, Övergripande planering 
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Hållbarhetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) med instämmande av Åsa Bäckström (V) och Nils Seye 
Larsen (MP) – Tilläggsyrkande: Att under rubrikerna ”viktiga aktörer för 
samverkan” och ”Prioriterade konkreta samverkansfrågor under 
tidsperioden 2020-2025” komplettera skrivningarna om näringslivet så att 
det framgår att det är arbetsmarknadens parter som åsyftas. 

Lena Riedl (M) och Robert Axebro (C) yrkar avslag till Janet Ågrens m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Bifall mot avslag till Janet Ågrens tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 

hållbarhetsutskottet bifaller tillägget. 

 

Reservation 

Lena Riedl (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla Ågrens 

tilläggsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
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§ 31 
Diarienr: KS-2019/00631 

Agenda 2030: Dialogsamtal med individ- och 

familjenämndens och äldrenämndens presidier om 

hållbar utveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet genomfört dialog med individ- och 

familjenämndens och äldrenämndens presidium om hållbar utveckling.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-29 förs dialogsamtal mellan utskottet och med 

individ- och familjenämndens och äldrenämndens presidium om hållbar 

utveckling. 

Beslutsunderlag 

Underlag till dialogsamtal. 

Umeå kommuns lokala miljömål.   
 

 

 


