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Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 26 januari 2021 kl. 13.15-16.00 

Plats: Stadshuset och distansdeltagande 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP) 
Lena Riedl (M), deltar på distans 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Andreas Lundgren (S), deltar på distans 
Åsa Bäckström (V), deltar på distans 
Robert Axebro (C), deltar på distans 
Björn Kjellsson (L), deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl (M)   
  

 

Sekreterare:        §§ 1-5 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Nils Seye Larsen 

 

Justerare:      

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-01-26 

 

Anslaget har satts upp: 2021-02-19 

 

Anslaget tas ner: 2021-03-13 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén



Sida 2 av 7 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2021-01-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Johan Sandström, enhetschef, deltar på distans 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, deltar på distans 

Erik Eklund, energirådgivare, deltar på distans 

Torgny Forss, energirådgivare, deltar på distans 
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§ 1 
Diarienr: KS-2019/00214 

Information: Klimat- och miljömål - Åtgärdsprogram 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet anteckna att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-01-26 informerar miljöstrateg Katharina Radloff 

om arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för klimat- och miljömål 

som initierades i samband med att de lokala miljömålen antogs. Katharina 

redogör för hur arbetet organiseras, tidplan, vad som har gjorts hittills och 

vad som är på gång för närvarande. Avsikten är att åtgärdsprogrammet 

efter en remissomgång till nämnderna fastställs i kommunfullmäktige i  

december 2021. 
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§ 2 
Diarienr: KS-2021/00084 

Climate View 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-01-26 informerar Erik Eklund om ett digitalt 

verktyg som visar utsläpp och klimatåtgärder, Climate View. Verktyget visar 

koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska dem. 

Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att 

beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan 

effektiva åtgärder tas fram. Verktyget finns på kommunens webbplats. Sök 

på ”Digitalt verktyg för klimatomställning”.   
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§ 3 
Diarienr: KS-2020/00088 

Klimatnödläge: Redovisning av utredningsuppdrag 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutade 2020-01-28, § 13 

att uppdra till förvaltningschef för stadsledningskontoret (stadsdirektör) att 

utreda frågan om klimatnödläge och att utredningen ska redovisas för 

utskottet senast 2020-11-03. Vid sammanträdet redovisar energirådgivare 

Torgny Forss uppdraget genom att ge en bild över läget i världen samt över 

läget i Sverige utifrån intervjuer med tjänstepersoner från Lund, Malmö 

och Göteborg. Det finns många tolkningar om vad ett klimatnödläge är och 

Torgny redogör för nätverket Klimatsveriges tolkning samt eventuella 

praktiska för- och nackdelar för Umeå att konstatera klimatnödläge. 
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§ 4 
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. 

 

- EU Social Progress Index 2020. 

- Social Progress Innovation Sweden - Genom samverkan stärka 

stadens innovationskapacitet och kommunens förmåga att lösa 

komplexa hållbarhetsutmaningar 

- Gendered Landscape 

- Green Deal: Sex stycken inskickade projektansökningar. Om de blir 

godkända är de 100 % finansierade via EU:s H2020-program: 

1. Towards climate-neutral and socially innovative cities  

2. Demonstration of systemic solutions for the territorial 

deployment of the circular economy 

3. Building and renovating in an energy and resource efficient 

way 

4. Farm to Fork, Testing and demonstrating systemic 

innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy 

5. European capacities for citizen deliberation and 

participation for the Green Deal   

6. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal 
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§ 5 
Diarienr: KS-2019/00631 

Sammanställning och uppföljning av dialogsamtal 

med nämndernas presidier om hållbar utveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet anteckna att utskottet tagit del av sammanställningen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson och 

enhetschef Johan Sandström för en sammanställning och uppföljning av 

dialogsamtal med nämndernas presidier om hållbar utveckling.  

 

Exempel på reflektioner utifrån underlagen och samtalen: 

 

• Alla nämnder visar på ett aktivt arbete med hållbarhet  

 

• De mer tekniska nämnderna lyfter en bredare bild av hållbarhet, 

exempelvis tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden 

lyfter social och ekologisk hållbarhet  

 

• Behov av  stöd och expertkompetens 

 

• Ansvar och resurser  

 

• Mötesytor för samverkan och samordning mellan verksamheter  

 

• Strukturen i uppföljning skiljer sig åt 

 

• Lagstiftning, läroplaner med mera styr. 

 


