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Plats: Stadshuset och Microsoft Teams 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Lena Riedl (M), deltar på distans 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Andreas Lundgren (S), deltar på distans 
Åsa Bäckström (V), deltar på distans 
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Björn Kjellsson (L), deltar på distans 
Adjungerad Alejandro Caviedes (S), ordförande beredningen 
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Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl (L)    

 

Sekreterare:        §§ 37-42 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Nils Seye Larsen 

 

Justerare:      

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-12-10 

 

Anslaget har satts upp: 2020-12-21 

 

Anslaget tas ner: 2021-01-12 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Tomas Jakobsson
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Johan Sandström, enhetschef, deltar på distans 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, deltar på distans 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, deltar på distans 

Seth Åberg, processledare, deltar på distans 

Ann Olofsson, marknadschef, deltar på distans 

Ari Leinonen, fritidsnämndens ordförande, deltar på distans 

Stefan Hildingsson, fritidschef, deltar på distans 

Ali Yasin Dahir, kulturnämndens tf. ordförande, deltar på distans 

Lars Sahlin, biträdande kulturchef, deltar på distans 

Tomas Wennström, personalnämndens ordförande, deltar på distans 

Birgitta Forsberg, personaldirektör, deltar på distans 
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§ 37 
Diarienr: KS-2020/00894 

Rapport med underlag för att främja barn och 

ungas psykiska hälsa (beredning för folkhälsa och 

demokrati för umeåregionen, Region Västerbotten) 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av rapporten. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-12-10 informerar Alejandro Caviedes, ordförande 
för beredning för folkhälsa och demokrati för umeåregionen, Region 
Västerbotten om rapport med underlag för att främja barn och ungas 
psykiska hälsa. 

Beslutsunderlag 

Rapporten.   
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§ 38 
Diarienr: KS-2019/00235 

Rapport: Jämlika liv 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av rapporten Jämlika liv. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet presenterar folkhälsostrateg Ann-Margrethe Iseklint 

rapporten Jämlika liv. 

Beslutsunderlag 

Rapporten Jämlika liv. 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint 
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§ 39 
Diarienr: KS-2020/00895 

Det unika med platsen Umeå 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-12-10 informerar marknadschef Anna Olofsson 

om det unika med platsen Umeå.   
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§ 40 
Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar enhetschef Johan Sandström och 

jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson om aktuella frågor inom 

hållbarhetsområdet.  
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§ 41 
Diarienr: KS-2020/00798 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att den i utskottet som vill får delta och anmäler sig själv. Skicka kopia på 

anmälan till sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Mötesplats Social hållbarhet - Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller 

ställer vi om? – i skuggan av covid-19 

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. 

Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för 

uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen. 

 

• Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige 
och världen? 

• Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle? 
 

Varmt välkommen till en digital konferens den 20 januari kl 9 – 12 

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har annan 

ledande funktion för frågor som rör social hållbarhet i offentlig sektor, 

civilsamhällets organisationer eller näringslivet! 

 

Anmäl dig här: 

www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/konferens-

2021/ 

 

Ur programmet: 

Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige och 

världen? 

 

• Vilka är konsekvenserna för den jämlika hälsan? 
• På vilket sätt har tilliten till varandra och samhället påverkats? 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/konferens-2021/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/konferens-2021/
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• Vilka lärdomar från pågående kris behöver vi ta med oss i det 
fortsatta arbetet? 

• Vilken omställning av samhället är det vi vill ska bli verklighet? 
• Kan jämlik hälsa vara motor för omställningen? 
 

Medverkar gör bland andra Ulrika Modéer, assisterande 

generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete på 

UNDP, Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och Johan 

Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten. Flera namn tillkommer 

inom kort. 

 

Denna konferens administreras av SKR Konferens 

Beslutet ska skickas till 
Vanessa Holmlund 
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§ 42 
Diarienr: KS-2019/00631 

Dialogsamtal med personalnämnden, 

fritidsnämnden och kulturnämnden om hållbar 

utveckling 
 

Förslag till beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet fört dialog med personalnämnden, 

fritidsnämnden och kulturnämnden om hållbar utveckling. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-12-10 förs dialogsamtal med personalnämnden, 

fritidsnämnden och kulturnämnden om hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns lokala miljömål. 

Inbjudan till dialogsamtal. 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

Beslutet ska skickas till 
Personalnämnden 

Fritidsnämnden  

Kulturnämnden 
 

 


