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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Linda Gustafsson, deltar på distans 

Johan Sandström, deltar på distans 

Jennie Bergvall Kalén, deltar på distans, § 12 

Pernilla Helmersson, deltar på distans, § 13 

Joakim Linder, deltar på distans, § 14 

Eduardo Pettersson, deltar på distans, § 15 

Lucas Röhlinger, deltar på distans, § 16 
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§ 11 
Diarienr: KS-2020/00520 

Antagande avsiktsförklaring folkhälsa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten.   

Ärendebeskrivning 

Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten har 

tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för 

samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, som drivs av Länsstyrelsen 

Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet. Intentionerna 

med avsiktsförklaringen är att den ska underlätta och stärka 

folkhälsoarbetet i Västerbotten. 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 utvecklar Västerbottens position som föregångare 

vad gäller social hållbarhet. Umeå kommun har i september 2020 lämnat 

synpunkter på förslag till avsiktsförklaring och förslaget har därefter 

reviderats. Samtliga kommuner i Västerbotten ombeds ställa sig bakom 

avsiktsförklaringen som bygger på den nationella folkhälsopolitiken och 

knyter an till flera andra politikområden och arbetet med Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen har fem utgångspunkter som ligger 

till grund för det framtida gemensamma arbetet:  

Folkhälsa som samhällsbygge – en nödvändig förutsättning för hållbar 

utveckling, Hälsofrämjande i fokus – genom hela livet, Hälsa för alla – en 

kompensatorisk inriktning är nödvändig, Villkor för hälsan – både 

strukturella faktorer och individuella vanor har betydelse, Folkhälsa i allt vi 

gör – folkhälsointegrering som strategi. Avsiktsförklaringen lyfter fram tre 

prioriterade områden: En jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och 

Hälsosamma levnadsvanor. Under tidsperioden 2020-2025 är inriktningen 

för konkreta samverkansfrågor att arbeta för en ökad, jämställd och jämlik 
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utbildningsnivå,  att tillvarata civilsamhällets möjligheter att bidra i 

folkhälsoarbetet,  att tillvarata arbetslivets möjligheter att bidra i 

folkhälsoarbetet, att delta vid regionala utbildnings- och 

kompetensutvecklingsinsatser inom folkhälsoområdet, att medverka i 

utvecklingen av en struktur för samordning av Västerbottens 

folkhälsoarbete, att samverka kring uppföljning av indikatorer av betydelse 

för folkhälsa.  

Beslutsunderlag 

Slutversion Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd folkhälsa i 

Västerbotten  

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson, övergripande planering   

Ann-Margrethe Iseklint, övergripande planering 

Hållbarhetsutskottets beslutsordning 

Hållbarhetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen i Västerbotten  
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§ 12 
Diarienr: KS-2021/00327 

Information: Biosfärområde Vindelälven–

Juhtatdahka 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar utvecklingsstrateg Jennie 

Bergvall Kalén om Biosfärområde Vindelälven–Juhtatdahka. Ett 

biosfärområde är en prestigefull utmärkelse av FN organet 

UNESCO, där området lyfts fram som ett modellområde för 

hållbar utveckling. Ett biosfärområde ska verka för att stödja, 

bevara och utveckla området på ett hållbart sätt. Utvecklingen 

bestäms av de människor som bor och verkar där. 

 

Vindelälven Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfärområden 

och hela 1,3 miljoner hektar stort. Området omfattar Laisälven, Vindelälven 

och Umeälvens avrinningsområden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele, 

Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Juhttátahkka betyder ”flyttled” på 

umesamiska och syftar till Vindelälvens betydelse som transportled för 

rennäringen. Biosfärstatus medför inga restriktioner bara möjligheter.  

Läs mer på www.umea.se/biosfar. 
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§ 13 
Diarienr: KS-2019/00441 

Information: Stadsdelskomplettering 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar samhällsplanerare Pernilla 
Helmersson om stadsdelskomplettering. Syften med pågående 
översiktsplanearbete ”Tematisk översiktsplan stadsdelskomplettering”; 
 

• Effektivisera planeringsprocessen, minska behov av planprogram 
eller fördjupade översiktsplaner för särskilda områden. Exempel på 
knäckfrågor; skapa kvalitet på friytor, hantering av dagvatten, 
parkering i den täta staden. 

• Pröva möjligheten till 25 % komplettering i våra befintliga 
stadsdelar. 

• Lyfta social hållbarhet att bygga en stad som håller ihop socialt. 
 
Fem centrala åtgärder av betydelse i samhällsplaneringen: 

1. Underlätta social interaktion (överbrygga barriärer, stärka stråk och 
platser, prioritera gatan som mötesplats, se varandra i vardagen, 
utbytet mellan stadsdelar). 

2. Satsa på attraktiva grön och rekreationsområden 
3. Tillgodose behov av trygghet 
4. Förbättra rykte om utsatta stadsdelar samt 
5. Skapa balans mellan sammanbindande och överbryggande socialt 

kapital 
 
Kommunens verktyg: 

• Framförallt spelar styrning mot blandning roll! 
• Upprätthålla byggtakten för hyresrätter och att nyproduktion sker 

som stimulerar till rörlighet i det befintliga beståndet. 
• Styra investeringar gällande stadskvaliteter till socioekonomiskt 

svaga områden. 
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• Ställa krav om upplåtelseformer och bostadstyper, premiera aktörer 
som vill bidra till social hållbarhet (när kommunen själv äger 
marken) 

• Andra möjligheter kan vara att främja innovativa projekt som ger 
rimliga 

• boendekostnader och att fundera på utveckling av förmedling av 
hyresbostäder (kräver stark samverkan med byggaktörer). 
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§ 14 
Diarienr: KS-2021/00328 

Information: Luftkvalitén i Umeå - årsrapport 2020 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar miljöinspektörerna Helena 

Hallgren och Joakim Linder om Luftkvalitén i Umeå - årsrapport 2020.   

 

Luftföroreningar påverkar vår hälsa. Det är därför viktigt att ha koll på 

luftföroreningarna. Trafiken är huvudorsaken till Umeås luftföroreningar 

men vädret och årstiden inverkar kraftigt på halterna. 

 

Sammanfattning av kvävedioxidmätningar 2020 

• Lägsta värdena någonsin för Västra Esplanaden 

• Första gången timmedelvärdet är under miljökvalitetsnorm MKN 

• Första gången årsmedelvärde ligger under miljömålsnivån 

• Överskrider dock fortfarande MKN för dygn (minsta marginal) 

• Vid ÖK klarades MKN både för år, dygn och timme 

• EU gränsvärde klaras 

 

Låga partikelhalter, under miljömål och MKN. 

 

Vädret gör att det är svårt att dra några slutsatser om åtgärdsprogrammets 

effekter det senaste året om bara mätresultaten betraktas. Temporärt är 

resultaten positiva för folkhälsan, men fortsatta åtgärder krävs. 
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§ 15 
Diarienr: KS-2020/00253 

Information: Energirådgivning 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-03-24 informerar energi- och klimatrådgivare 
Eduardo Pettersson om energirådgivning och ny stödperiod.  
 
Energi- och klimatrådgivningen finns i alla Sveriges 290 kommuner. Energi 
och klimatrådgivarna norr består av Västerbotten och Norrbotten. 
 
Mål och prioriteringar 

• Överflyttning till elbil och stöd för laddinfrastruktur 
• Energieffektivisering i bostäder 
• Energieffektivisering i lokaler 
• Solceller 

 
Insatsprojekt och samarbeten 

• Insatsprojekt från Energimyndigheten 
- Transporter 

• Färdplan för ett klimatneutralt Umeå: 
- Digitala verktyg och ramverk för omställning; Climate View 

• Pågående samarbeten mellan EKR och andra projekt kan 
fortsätta och stärkas. 
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§ 16 
Diarienr: KS-2019/00664 

Information: Den koldioxidsnåla platsen 2.0 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar samhällsplanerare Lucas 

Röhlinger om ”Den koldioxidsnåla platsen 2.0”.  

 

Visionen som projektet ska bidra till 

• Projektets övergripande långsiktiga mål är att regionen har övergått 

till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi i alla sektorer och att 

klimatpåverkan från konsumtionen minskar radikalt. 

 

Mål som projektet ska nå 

• Offentlig sektor har fler verktyg och metoder för att främja en mer 

koldioxidsnål och cirkulär ekonomi och underlätta för hållbar 

konsumtion. 
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§ 17 
Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-23 informerar Johan Sandström om aktuella 

frågor och projekt kring hållbarhet. 

 

Ansökan Klimatneutrala städer 2030 –2.0. 

• Utlysningen är en del av Viable Cities som är ett program inriktat på 

systeminnovation för hållbara och klimatneutrala städer. 

 

• Viable Cities mission är att uppnå Klimatneutrala städer 2030 med 

ett gott liv för alla inom planetens gränser.  

 

• Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får 

stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och 

Formas.  

 

• Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges 

internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala 

samhällsutmaningar 

 

• Utlysningen syftar till att svenska städer ska kunna gå före i att 

snabba på klimatomställningen till 2030 i linje med Agenda 2030 

och Parisavtalet samt svenska klimat- och hållbarhetsmål.  

 

 


