
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-01-31 

 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 31 januari 2023 kl. 13:15-15:40 

Plats: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Igor Hell (M) 
Janet Ågren (S) 
Peter Vigren (S), tjänstgörande ersättare i stället för Andreas 
Lundgren (S) 
Åsa Bäckström (V) 
Maja Westling (C), tjänstgörande ersättare i stället för Wilma 
Hvirfvel (L) 
Ulrik Berg (M), tjänstgörande ersättare för Veronica Kerr (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Igor Hell    

 

Sekreterare: Digital signering      §§ 1-8 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signering    

 Nils Seye Larsen  

 

Justerare: Digital signering    

 Igor Hell  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2023-01-31 

 

Anslaget har satts upp: 2023-02-09 

 

Anslaget tas ner: 2023-03-03 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signering 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Annika Myrén, utvecklingsstrateg 

Mikael Brändström, hållbarhetschef 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, § 1 

Linn Alexandersson, utvecklingsstrateg, § 1 

Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, § 4-5 

Philip Näslund, utvecklingsstrateg, § 4-6 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, § 7 

Henny Farebo, hållbarhetsstrateg, § 7 

Annika Jansson, hållbarhetsstrateg, § 7 
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§ 1 

 

Diarienr: KS-2022/00510 

Aktivitetsplan för folkhälsa 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att fastställa aktivitetsplan för folkhälsa 2023 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun vill främja arbetet med en god, jämställd och jämlik hälsa 

hos invånarna. Planering och analys av det övergripande folkhälsoarbete 

tar utgångspunkt i de åtta nationella folkhälsomålsområdena och 

avsiktsförklaringen för folkhälsa i Västerbotten.  

 

Insatser för kommunens folkhälsa integrerar och bygger även vidare på det 

arbete som pågår inom programmet för social hållbarhet, tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning, Umeås strategiska 

jämställdhetsarbete, åtgärdsprogram för miljö och klimat, 

landsbygdsarbete, samt Umeås brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete.  

 

Utifrån underlag och analys av rapporten Jämlika liv 20, har en 

aktivitetsplan tagits fram för att prioritera och främja utbildningsinsatser, 

fysisk aktivitet, psykisk hälsa och andra aktuella folkhälsorelaterade 

områden.  

 

Aktivitetsplanen gäller för 2023, men ska årligen uppdateras för ett 

långsiktigt och välförankrat folkhälsoarbete i Umeå kommun.  

Beslutsunderlag 

Aktivitetsplan för folkhälsa 2023. 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint 
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Beslutet ska skickas till 
Ann-Margrethe Iseklint   
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§ 2 

 

Diarienr: KS-2022/00576 

Sammanträdestider 2023: Hållbarhetsutskottet - 

Två extra sammanträden 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att hållbarhetsutskottet sammanträder följande tider utöver redan 

fastställda sammanträdestider 2023: 

 

Presidieberedning  Hållbarhetsutskott 

8/6 kl. 9.15-10  20/6 kl. 13.15-16.00 

6/12 kl. 8.30-9.15  19/12 kl. 13.15-16.00 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-12-20 fastställde utskottet sammanträdestider för 

2023. På mötet uppkom önskemål om två ytterligare sammanträdesdagar 

för utskottet.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

Beslutet ska skickas till 
Hållbarhetsutskottets ledamöter 

Region Västerbottens adjungerade ledamöter   
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§ 3 

 

Diarienr: KS-2023/00111 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att ledamöter i utskottet som önskar delta i nedan konferenser får göra 

det och att ledamöterna anmäler sig själva. 

Ärendebeskrivning 

Nedan två konferenser har inkommit: 

Digital temakväll om klimatanpassning 

För att öka kunskaperna om klimatanpassning ur ett kommunalt perspektiv 

bjuder SMHI in dig som är förtroendevald till en digital temakväll. Du får 

information om klimatanpassningens grunder och förutsättningar och det 

senaste från klimatforskningen. Du får lära mer om hur kommunens 

kärnverksamheter kan komma att påverkas av ett förändrat klimat och hur 

risker kan minimeras genom klimatanpassning. Du får även ta del av 

exempel från genomförda anpassningsåtgärder inom olika verksamheter.  

  

När: 2 februari 2023, kl.17.30-20.00  

Var: Digitalt (länk skickas till anmälda) 

Målgrupp: Kommunpolitiker   

Mer information och länk till anmälan finns på www.smhi.se. 

Bioekonomiriksdagen 

Bioekonomiriksdagen går av stapeln och tar avstamp i förändringarna i vår 

omvärld, inom EU, nationellt och i norra Sverige. Bioekonomi i Norr bjuder 

in till Umeå för att lyssna på intressanta talare, innovativa entreprenörer 

och diskussioner kring den kommande bioekonomistrategin, framtidens 

skogsbruk, etablerade och nya sätt att använda och förädla råvaran och 

vad som krävs för att utveckla regionen.  
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Varmt välkommen till Umeå 22-23 februari 

Sista anmälningsdag är 14 februari 

 
ONSDAG 22 FEBRUARI – OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDEN FÖR REGIONEN  

12.00  Lunch   

13.00 - 13.20  Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från 

Västerbotten, hälsar välkommen till norra Sverige   

13.20 - 13.50   EU och bioekonomin med fokus på lagstiftning, Carina 

Gerken Christiansen  

13.20 - 

14.20                         

Paneldiskussion om lagstiftningens konsekvenser  

Vad innebär besluten för samhället och näringen och 

hur går vi vidare? Ida Nyberg Jurist på Norra Skog, 

Martin Kihlberg, Jurist och hållbarhetschef 

Landshypotek, Johnny Lundin och Carina Gerken 

Christiansen, Europaforum Norra Sverige   

14.20 - 14.30  Korta presentationer av innovationer   

14.30 - 15.00   Kaffe, utställning och mingel   

15.00 - 15.45  Hållbar industri i norra Sverige nu och i framtiden – 

utmaningar och möjligheter med den gröna 

transformationen. Ulf Westerberg, Piteå Science Park, 

Helena Renström, Skellefteå kommun, Johan 

Granström, ABB, Carl Wangel, SSAB  

15.45 - 16.15  Skogen om hundra år och våra valmöjligheter. Peter 

Holmgren, Future Vistas    

16.15 - 16.40  Presentation av innovationer   

16.40 - 17.00  Framtidsförslag  

18.00 - 19.00  Underhållning och mingel med förrätt i matsalen  

19.00  Middag i matsalen   

  

TORSDAG 23 FEBRUARI – SKOGEN, SKOGSINDUSTRIERNA & BIOEKONOMIN  

08.00  Inledning   

08.05 - 08.50   

  

Framtidens skogsbruk, Pär Lärkeryd, Norra Skog, Linda 

Nyström, Skogstekniska klustret   

08.50 - 09.20  Skogsindustrin – en framtidsbransch, Viveka Beckeman 

Skogsindustrierna  

09.20 - 09.30   Korta presentationer av innovationer   
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09.30 - 10.00   Kaffe, utställning, mingel  

10.00 – 10.30  

  

Sveriges bioekonomistrategi och deluppdraget kring 

flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror, 

Lovisa Vildö och Henry Hammarström, sekreterare 

Bioekonomiutredningen (N2022:07)  

10.30 - 11.00   Teknik slår politik- därför är det näringslivet som driver 

den gröna omställningen. Emil Källström tf. VD SEKAB 

fd. Ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet   

11.00 - 11.45  Framtiden utifrån nya produkter och satsningar i norra 

Sverige. Johan Börjesson, RISE Processum leder en 

lägereldsdiskussion kring framtiden med Kristina Elg 

Kristoffersson, Renewcell och Björn Alriksson, RISE  

11.45 - 12.00   FRAMTID Presentation av deltagarnas och studenters 

tankar om framtiden  

12.00  Lunch eller beställd lunchpåse   

Beslutet ska skickas till 
Vanessa Holmlund   
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§ 4 

 

Diarienr: KS-2022/00765 

Information: Vinnova - Systemdemonstrator för ett 

klimatneutralt Umeå baserad i den nya stadsdelen 

Tomtebo strand 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-01-31 informerar Anna Gemzell om Vinnova - 
Systemdemonstrator för ett klimatneutralt Umeå baserad i den nya 
stadsdelen Tomtebo strand.  
 
Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, sju 
byggaktörer och våra kommunala bolag Upab, Vakin och Umeå Energi.  
Projektet startade 2017 med Citylab och har sedan dess fortsatt fram in i 
detaljplaneprocessen. Aktörerna har tillsammans arbetat fram visionen och 
hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand samt arbetar tillsammans med 
detaljplanen, knäckfrågor, att hitta gemensamma lösningar för stadsdelen 
och medborgardialogen.  
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§ 5 

 

Diarienr: KS-2021/00365 

Information: Innovation för jämställd och hållbar 

arbetspendling (Västerslätt) 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-01-31 informerar Anna Gemzell om projektet 
Innovation för jämställd och hållbar arbetspendling. Projektet har 
genomförts mellan oktober 2021 och oktober 2022 med ett övergripande 
mål att med ett perspektiv av makt, kön och identitet undersöka områden 
dit resor i nuläget främst görs med egen bil. Några resultat och mervärden: 
 

• Etablerat en nära dialog med företagen på Västerslätt om  
förutsättningarna att resa till området  

• Utveckling av kollektivutbudet, fler turer, bättre anpassning 

• Ökad kunskap om arbetet med normer och genus kopplat till 
arbetsresor 

• Ökad kunskap om hur ett område utvecklas över tid, från 
traditionellt industriområde till ett mer komplext innehåll med 
många olika grupper verksamma 

• Ökad kunskap om hur platsen formas av sin tid och därmed 
förutsättningarna att vistas och röra sig  
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§ 6 

 

Diarienr: KS-2022/00671 

Information: Regionalfondsansökan hållbar urban 

utveckling (N6) 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-01-31 informerar Philip Näslund om rubricerad 

ansökan som Umeå kommun medverkar i inom ramen för N6-initiativet 

(Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall). 

Bakgrunden till N6-initiativet är att stärka samarbetet med de största 

städerna i norra Sverige, tillsammans kraftsamla i den tillväxt som sker i 

norra Sverige och kommunicera ut en gemensam bild av norra Sverige. 

 

En ansökan till det nationella regionalfondsprogrammet möjliggör för  

konkreta investeringar. 

 

Målet är att utforma en gemensam regional strategi för hållbar 

stadsutveckling för de deltagande kommunerna tillsammans med relevanta 

aktörer. Den lokala strategin kommer att baseras på omvärldsanalys och 

inventering av satsningar och barriärer, inom bland annat 

energiförsörjning, transportsystem och kompetensförsörjning.  

 

Projektet kommer bidra till gemensamma prioriteringar och ökad effekt av 

de omställningsinsatser som görs i regionen. Det sker genom ökad 

samordning och synergier mellan de medverkande kommunerna,  

som skapar en regional omställningskraft för en hållbar tillväxt i hela norra 

Sverige. 
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§ 7 

 

Diarienr: KS-2023/00108 

Information: Upphandling - 

Köpbeteende/köpmönster i kommunens 

verksamheter 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-01-31 informerar biträdande upphandlingschef Pia 

Wangbergh generellt om hur upphandlingsenheten är organiserad och hur 

de arbetar. Därefter informerar hållbarhetsstrategerna Annika Jansson och 

Henny Farebo om arbete med kravställning i upphandlingar gällande social 

hållbarhet respektive miljö och klimat.   
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§ 8 

 

Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-01-31 informerar jämställdhetsstrateg Linda 

Gustafsson och utvecklingsstrateg Annika Myrén om aktuella frågor kring 

hållbarhet: 

 

• Inskickad ansökan till EUIA (European urban initiative – innovative 

action – new european Bauhaus). Ansökan är namngiven till 

UMECIRCUS och är inriktad på cirkulär bygghandel – design och 

kunskapsnod och att fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering.    

• Ny resvaneundersökning är genomförd och presenteras på 

hållbarhetsutskottets möte i mars. 

• Kommunstyrelsens planeringsutskott har 2023-01-10 beslutat att Umeå 

kommun ansluter till missionen för klimatanpassning. 

• Umeå klimatfärdplan – 37 anslutna aktörer. Arbetet fortgår och en 

strategisk grupp har bildats. 

• Hållbarhetssamordnare Umeå Kommunföretag AB har påbörjat sin 

anställning 2023-01-31. 

• Formas har beviljat ett projekt som föreningsbyrån medverkar i för att 
skapa en inkluderande och klimatneutral kommun genom samverkan 
med det civila samhället.   

 

 

 


