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Övriga deltagare 

 

 

Tjänstemän 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, deltar på distans 

Johan Sandström, enhetschef, deltar på distans 

Seth Åberg, processledare, § 6, deltar på distans 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, § 6, deltar på distans 

Ellen Grahn, utvecklingsstrateg, § 9, deltar på distans 
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§ 6 
Diarienr: KS-2021/00183 

Dialog om rapporten Jämlika liv 2020 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet fört dialog om rapporten. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet inleder processledare Seth Åberg och folkhälsostrateg 

Ann-Margrethe Iseklint med att föredra urval av rapporten Jämlika liv, 

exempelvis utifrån funktionsnedsättning, suicid, ensamhet och stress. 

Sedan för utskottet dialog om rapporten. 

Beslutsunderlag 

Rapporten. 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint 

Seth Åberg 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 7 
Diarienr: KS-2018/00931 

Information: Sociala kommissionen och suicid-

prevention 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson om 

kommissionen för ett socialt hållbart Umeå – Välbefinnande och tillit: 

- Barns uppväxtvillkor 

- Boende och bebyggelsemiljö 

- Arbete och försörjning 

 

Exempel på arbete och underlag kopplat till den sociala kommissionen: 

• Umeås stadsdelar 

• Jämlika liv  

• SPIS - Social Progress Innovation Sweden 

• Umeå växer tryggt och säkert 

• Barnfattigdom 

• Strategisk samverkan VIVA, näringsliv och övergripande planering 

• Social hållbarhet idag och imorgon – verktyg för implementering av 

social hållbarhet i existerande och ej ännu byggt område 

• Social Progress Index 

• Forskning – social kapital, kösystem, boende för nyanlända 
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§ 8 
Diarienr: KS-2019/00179 

Information: Urbact 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson om 

att Umeå kommun är projektägare i Gendered Landscape, ett URBACT-

nätverk bestående av sju europeiska städer, som medfinansieras av 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Nätverket strävar efter att skapa 

en förståelse för kommunen som en plats där könade maktstrukturer är 

ständigt närvarande. Kommunerna kommer att utveckla verktyg och 

metoder som är lokalt anpassade för att arbeta för jämställdhet i urban 

policy, planering och service. Projektet pågår och avslutas 2022. 
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§ 9 
Diarienr: KS-2019/00867 

Information: Social Progress Innovation Sweden - 

SPIS 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar utvecklingsstrateg Ellen Grahn om det 

treåriga projektet Social Progress Innovation Sweden – SPIS (Umeås 

innovationsplattform). Genom samverkan med andra aktörer så som 

näringsliv, civilsamhälle och akademi stärka kommunens 

innovationskapacitet och förmåga att lösa komplexa 

hållbarhetsutmaningar. 

 

  



Sida 7 av 7 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2021-02-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 10 
Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson och 

enhetschef Johan Sandström om aktuella frågor/ansökningar inom 

hållbarhetsområdet. 

 

- Vinnova – Rörelserikedom i offentliga miljöer. 2 år, 13 Mkr. 

- Green City Accord – Överenskommelse mellan kommuner och  

EU-kommissionen om en gemensam vision om gröna städer till 2030. 

 

 

 

 


