
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-26 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13:15-16:00 

Plats: Esplanaden, länken, stadshuset och via Cisco Meeting 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Janet Ågren (S) 
Andreas Lundgren (S), deltar på distans, § 14-del av § 20. 
Åsa Bäckström (V), deltar på distans 
Robert Axebro (C), deltar på distans 
Björn Kjellsson (L), deltar på distans 
Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Lena Riedl 
(M), deltar på distans 
Mariam Salem (MP), andre vice ordförande i beredningen för 
folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, adjungerad § 15 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Elmer Eriksson 

 

Sekreterare:        §§ 14-20 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Nils Seye Larsen 

 

Justerare:      

 Elmer Eriksson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

 

Anslaget har satts upp:  

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef 

Johan Sandström, enhetschef 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Clara Ganslandt, planchef, § 20 

Nicklas Fryksten, bygglovschef, § 20  

Marie Häggström, lantmäterichef, § 20 

Daniel Nordström, miljö- och hälsoskyddschef, deltar på distans, § 20 

 

Inbjudna presidier för nämndsdialog 

Andreas Sjögren (S), ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden, deltar på 

distans, § 20 

Maja Westling (C), vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden, deltar 

på distans, § 20 

Mikael Berglund (S), ordförande byggnadsnämnden, § 20 

Ulrik Berg (M), vice ordförande byggnadsnämnden, § 20 

Mattias Sehlstedt, andre vice ordförande byggnadsnämnden, § 20 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 14 
Diarienr: KS-2020/00080 

Samhällsbyggnadschefen informerar i 

hållbarhetsutskottet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-05-26 informerar samhällsbyggnadschef Rune 

Brandt om aktuella frågor, exempelvis: 

 

- Förändring i organisationen så att mark- och exploatering tillhör 

stadsledningskontoret i stället för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Kompetensförsörjningsplan 

- Planeringsmål för bostadsbyggande   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 15 
Diarienr: KS-2020/00083 

Rapport: Beredningen för folkhälsa och demokratis 

uppdrag gällande utvärdering av övergången från 

sluten vård till hemsjukvård  

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av rapporten.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör andre vice ordförande i beredningen för 

folkhälsa och demokrati i Umeåregionen Mariam Salem (MP) för rapporten 

gällande utvärdering av övergången från sluten vård till hemsjukvård. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 16 
Diarienr: KS-2020/00435 

Information om naturvård 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen om 

naturvård. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-05-26 informerar naturvårdare Doris Grellman om 

naturvård och exempel på områden det arbetas med: 

- Biologisk mångfald 
- Areella näringar - jordbruksmark, rennäring, skogsmark 
- Rekreation och friluftsliv 
- Ekosystemtjänster 
- Planeringsunderlag (Naturvärdeskarta) 
- Expertstöd (ÖP och DP, bygglov, skötselplaner m.m.) 
- Tillsyn: Vattenverksamhet 
- Förmedlar medel för lokala naturvårdssatsningar (LONA) 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 17 
Diarienr: KS-2019/00214 

Miljömål, åtgärdsprogram och miljöranking  

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen om 

miljömål, åtgärdsprogram och miljöranking.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-05-26 informerar vikarierande miljöstrateg Petter 

Forssell om miljömål, åtgärdsprogram och miljöranking. 

 

Umeås lokala miljömål antogs av kommunfullmäktige  24 feb 2020. Det har 

tagits fram en tryckt populärversion av målen. Just nu sammanställer 

förvaltningen åtgärdsförslag och det arbetas med en projektplan och 

riggande av organisation.  

 
Miljöranking 
Umeå rankas på plats 35 av 290 kommuner. Föregående mätning plats 9. 

Umeå får 29,9 poäng av totalt 52 poäng och har 5 poäng upp till 9:e plats 

(Uppsala). Umeå placerar sig på plats 14 av 108 i kommungrupp (större 

städer och kommuner nära större stad). 

 

Petter Forssell konstaterar att undersökningen innehåller 14 nya frågor, ny 

del och viktning- Klimatdata. I årets kommunrankning är det extra fokus på 

växthusgasutsläpp. Denna står för 20 procent av den totala poängen (max 

10 poäng) och har tagits fram av Klimatsekretariatet. 
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§ 18 
Diarienr: KS-2020/00254 

Information: Uppdrag från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att lägga sammanställningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Till sammanträdet 2020-05-26 lämnar jämställdhetsstrateg Linda 

Gustafsson en skriftlig sammanställning med status kring de uppdrag från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen som har bäring på hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av uppdrag. 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 19 
Diarienr: KS-2020/00087 

Redovisning av deltagande i Change Now Summit i 

Paris 30 januari - 1 februari 2020 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Till sammanträdet 2020-05-26 ger ordförande Nils Seye Larsen (MP) 

skriftlig återkoppling från deltagande i Change Now Summit i Paris 30 

januari - 1 februari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Skriftlig återkoppling. 
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§ 20 
Diarienr: KS-2019/00631 

Agenda 2030: Dialogsamtal med nämndernas 

presidier om hållbar utveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att dialogsamtal har förts med 

byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden om hållbar 

utveckling. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-05-26 dialogsamtal genomförs dialogsamtal med 

byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens presidier om 

hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 

Dialogsamtal. 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson  

 

 

 


