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Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 25 maj 2021 kl. 13:15 

Plats: Stadshuset och digitalt distansdeltagande 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande, 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   
  

 

Sekreterare: Digital signatur   §§ 25-29 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur 

 Nils Seye Larsen  

 

Justerare: Digital signatur 

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

 

Anslaget har satts upp: 2021-06-01 

 

Anslaget tas ner: 2021-06-23 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Johan Sandström, enhetschef 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Katharina Radloff, miljöstrateg § 25 

Philip Näslund, utvecklingsstrateg § 25 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 25 

 

Diarienr: KS-2019/00214 

Information: Åtgärdsprogram miljö 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar miljöstrateg Katharina Radloff 
om arbetet med åtgärdsprogram för miljö utifrån: 
 

• Biologisk mångfald 

• God bebyggd miljö 

• Vatten 

• Giftfri miljö 
 
Tidplanen har reviderats och siktet är inställt på att programmet antas av 
kommunfullmäktige före årsskiftet 2021/2022.  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 26 

 

Diarienr: KS-2019/00214 

Information: Åtgärdsprogram kommunkoncernen 

klimat 
 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar utvecklingsstrateg Philip 
Näslund om Åtgärdsprogram kommunkoncernen klimat. 
 
Datainsamling och att identifiera gemensamma åtgärder har framför allt 
fokuserats på de stödjande förvaltningarna/verksamheterna i kommunen 
och de kommunala bolagen som har störst påverkan, exempelvis: 
 
• Teknik och fastighet 
• Upphandlingsbyrån 
• Näringsliv 
• Delar av samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Umeå Kommunföretag AB, kommunala bolagen 
 
Åtgärdsprogram för klimat föreslås följa samma tematiska struktur 
som omställningsområdena i Climate View.  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 27 

 

Diarienr: KS-2021/00431 

Årlig klimatuppföljning för ledamöter 
 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

 

att ställa sig bakom att enhetschef Johan Sandström arbetar vidare med  

förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar enhetschef Johan Sandström om 

årlig klimatuppföljning för förtroendevalda. Johan presenterar ett förslag 

som innehåller: 

 

• Politikerrepresentation vid klimattoppmöte i december. 

Klimatkontrakt 2030 ska årligen revideras i december och ett årligt 

toppmöte med samhällets aktörer planeras. 

• I och med att klimatneutrala Umeå är ett av kommunens 

övergripande mål lägga in en grundlig genomgång av klimatläget 

(internationellt, nationellt och lokalt) på kommunfullmäktiges in- 

och omvärldsdagar. 

• Hitta samarbete med Umeå Transformation Research Initiative 

(UTRI) vid Umeå universitet. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 28 

 

Diarienr: KS-2020/00254 

Information: Uppföljning av uppdrag från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen om 

hållbarhet 2020 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar jämställdhetsstrateg Linda 

Gustafsson om uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen om hållbarhet 2020. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 29 

 

Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar enhetschef Johan Sandström 
och jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson om aktuella frågor om 
hållbarhet:  
 

• Arbete kring hållbara evenemang, exempelvis Svenska Rallyt och 
Umeå 400 år. 

 

 

 


