
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-29 

 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 29 mars 2022 kl. 13:15-15:35 

Plats: Stadshuset och distans 

Beslutande: 

 
 
 
 
 
Adjungerade:  

Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande, distans 
Janet Ågren (S), distans 
Andreas Lundgren (S), distans 
Robert Axebro (C), distans 
Anders Norqvist (L), distans 
Liv Granbom (M), Region Västerbotten, beredningen för 
folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, distans 
Alejandro Caviedes (S), Region Västerbotten, beredningen 
för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl    

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 9-14 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Nils Seye Larsen  

 

Justerare: Digital signatur    

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-03-29 

 

Anslaget har satts upp: 2022-08-03 

 

Anslaget tas ner: 2022-08-25 

Förvaringsplats: Nämndskansliet, kommunledningsstaben 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (distans) 

Johan Sandström, enhetschef 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, § 9-10 

Ola Svensson, projektledare, § 11 

Joakim Linder, miljöinspektör, § 12 

Lucas Röhlinger, samhällsplanerare, § 13  

Jennie Vennberg, kommunikatör, § 13 
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§ 9 

 

Diarienr: KS-2022/00296 

Information: Region Västerbotten - Beredningarnas 

uppdrag för 2022 kring hur medborgarna påverkats 

av pandemin 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-29 informerar Liv Granbom (M) och ordförande 

Alejandro Caviedes (S) från beredningen för folkhälsa och demokrati i 

Umeåregionen (Region Västerbotten) om att Region Västerbotten är på 

gång att göra en enkätundersökning för att identifiera områden där 

befolkningen har påverkats under pandemin och om det finns något de 

hade kunnat göra annorlunda. Enkäten skickas ut till personer i åldrarna 20 

år och uppåt.   

 

 

  



Sida 4 av 8 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2022-03-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 10 

 

Diarienr: KS-2022/00297 

Diskussion: Uppdrag folkhälsoplan 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-29 avsätts tid för att diskutera uppdrag om att 

ta fram en folkhälsoplan. Folkhälsostrateg Ann-Margrethe Iseklint 

medverkar. Det finns behov av att konkretisera folkhälsoarbetet och det 

arbetet bör synkroniseras med Umeå kommuns införande av ny 

styrmodell. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 11 

 

Diarienr: KS-2022/00298 

Information: Rörelserika offentliga miljöer 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-29 informerar projektledare Ola Svensson om 

rörelserika offentliga miljöer. Ett Vinnovafinansierat projekt. Syftet är att 

ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt 

skapa attraktiva och hållbara samhällen därför att barn och unga rör sig allt 

mindre och att deras hälsa försämras (fysiskt, psykiskt och socialt). Ola 

visar på goda exempel, bland annat Mötesplats Stöcke. 
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§ 12 

 

Diarienr: KS-2022/00299 

Lägesuppdatering: Luftmätning 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-29 ger miljöinspektör Joakim Linder en 

lägesuppdatering om luftmätningar på Västra Esplanaden och Bölevägen. 

Det har varit ett svårbedömt år på grund av pandemirestriktionerna under 

året och valideringsproblem som har uppkommit under hösten på grund av 

ett tekniskt fel.   
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§ 13 

 

Diarienr: KS-2022/00300 

Information: Projekt - Be change 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-29 informerar samhällsplanerare Lucas 

Röhlinger och kommunikatör Jennie Vennberg om projektet Be change. 

Klimatcoachning för hållbar livsstil prövas i ett Vinnovaprojekt.  

 

Teman som prövas genom metodiken som BeChange använder: 

• Kopplingen mellan klimatomställning och hälsa 

• Stöd som gör det lätt att göra rätt 

• Ringar på vattnet ” effekten som deltagaren har på sin omgivning 

 

Följande kommer att effektmätas på gruppnivå: 

• CO₂ reducering 

• Hälsofrämjande effekter (livskvalitet, hoppfullhet, klimatoro och 

ångest, kognitiv dissonans) 

• Indirekta effekter (engagemang privat, samhälle, organisation eller 

arbetsplats) 
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§ 14 

 

Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid mötet 2022-03-29 informerar enhetschef Johan Sandström om aktuella 

frågor om hållbarhet. 

 

- Regeringens satsningar för hållbart samhällsbyggande i norra 

Sverige. Under 2022 ska Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och 

Skellefteå kommun erbjudas möjlighet att ta del av stöd på 40 

miljoner kronor. Rådet för hållbara städer ges också ett utvecklat 

och förlängt uppdrag. Det är ett nationellt forum för dialog och 

samverkan mellan myndigheter för hållbar stadsutveckling. 

- Gourmand & Hallbar Awards kommer till Umeå 2-5 juni. Det är ett 

internationellt matarrangemang med cirka 400 gäster från hela 

världen. 

   
 

 

 


