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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Johan Sandström, enhetschef 

Erik Nilsson, regionombud, BRIS Nord, § 18, deltar på distans 

Anna Persson, skolstrateg för gymnasieskolan, § 19, deltar på distans 

Fredrik Strandgren, skolstrateg för grundskolan, § 19, deltar på distans 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef myndighetsutövning, § 20, 

deltar på distans  

Ida Odeblom, fritidskonsulent, § 21, deltar på distans 

Ida Lundström trafikplanerare, § 22, deltar på distans  

Josefine Wigström, mobilitetssamordnare Region Västerbotten, § 22, deltar 

på distans 
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§ 18 

 

Diarienr: KS-2021/00423 

Information från Barnens rätt i samhället (BRIS): 

Första året med pandemin – om barns mående och 

utsatthet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Erik Nilsson, regionombud, BRIS Nord  informerar om första året med 

pandemin och om barns mående och utsatthet utifrån BRIS årsrapport 

2020. I rapporten redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och 

belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats 

under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en 

utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk 

ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har 

pandemins följder blivit särskilt utmanande. 

 

Bris ser en ökning av samtal med 37 %. 

Bris har numera alltid öppet, varje dag, även på natten. 

 

Bris drar följande slutsatser: 

• att restriktioner har lett till färre skyddsfaktorer i många barns liv 

• Försämrat mående hos barn 

• Fler konflikter i hemmet 

• Ökad utsatthet för våld i hemmet 

• En förändrad skolgång har inneburit utmaningar 

• Ändrade former för stöd och vård. 

• Vikten av information till barn. 
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§ 19 

 

Diarienr: KS-2021/00424 

Information: Effekter av pandemin på barn och 

unga 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar Fredrik Strandgren, skolstrateg för 

grundskolan och Anna Persson, skolstrateg för gymnasieskolan om effekter 

av pandemin på barn och unga. Exempelvis: 

 

För- och grundskolan 

• Hemmiljön har förändrats, ex. sjukdom, oro för att bli smittad och 

att smitta, begränsade sociala kontakter, rådet att stanna hemma 

vid minsta förkylningssymtom samt minskad tillgång till det sociala 

skyddsnät vänner och släktingar  som ofta omger barn 

har  förändrat tillvaron i många familjer 

• Undervisning på distans 

• Forskningsläget 

• Frånvarostatistik 

• Konsekvenser och insatser 

• Elevenkätresultat 

 

Gymnasieskolan 

• Statistik om genomströmning av elever 

• Konsekvenser och insatser 

• Digital utveckling 

• Elevenkätresultat – Generellt positiva 
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• Elevers inställning till distansundervisning är positiv kring eget 

ansvar och fysisk arbetsmiljö medan motivation, studieresultat och 

den psykiska arbetsmiljön upplevs sämre eller kan förbättras. 

 

• En markant skillnad påvisas kring flickors uppfattning av möjlighet 

att påverka vid distansundervisning jämfört med närundervisning. 
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§ 20 

 

Diarienr: KS-2021/00428 

Information: Pandemins effekter för de barn och 

unga som socialtjänsten möter i sitt arbete 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-04-27 informerar biträdande verksamhetschef 

myndighetsutövning Camilla Thunell om pandemins effekter för de barn 

och unga som socialtjänsten möter i sitt arbete. 

 

Socialtjänsten ser idag 

• Nätverk påverkas 

• Ingen direkt skillnad vad gäller orosanmälningar; Hög skolfrånvaro 

eller 

• Gängbråk, kriminalitet 

• Svårare att få familjehem och jourhem på grund av oro 

• Försörjningsstöd ökade i april 2020, många förlorade sina arbeten. 

• Svårt att få feriearbete (struktur på sommaren), unga vuxna 

• Ökat behov av stöd från kvinnofridsmottagning och 

familjerådgivning 

• Idag; fler ansökningar om behandling för missbruk, oklart 

• HvB hem fulla 

 

Socialtjänstens tankar framåt 

• Viktigt att fånga upp tidiga signaler. HLT- arbetet (Hälsa, lärande 

trygghet) blir viktigt för att tidigt fånga upp signaler. Satsning på 

preventiv enhet, fältare, Ingången, Operativt team, Sociala 

insatsgrupper (SIG) och Människan bakom uniformen (MBU) 
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• Gruppverksamhet framför individuella samtal där det går 

• Fortsätta hålla digitala möten där det ger tidsvinster.  
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§ 21 

 

Diarienr: KS-2021/00425 

Information: Rörelserika offentliga miljöer 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-04-27 informerar Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Umeå fritid om Rörelserika offentliga miljöer - ett samverkansprojekt för 

att motverka stillasittande bland barn och unga.  

 

Projektet finansieras av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) och har 

målet att vidareutveckla prototyper och ta fram policys och riktlinjer för 

hur rörelserikedom ska beaktas i stadsplanering och exploatering av 

offentliga miljöer och byggnader.  

  
 

 

  



Sida 9 av 11 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2021-04-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 22 

 

Diarienr: KS-2021/00426 

Aktuellt om hållbart resande 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-04-27 informerar trafikplanerare på Gator och 

parker Ida Lundström om planerade insatser för att stärka de hållbara 

färdsätten och att flertalet projekt har fått statlig medfinansiering, 

exempelvis:  

• Öst-västliga cykelstråket längs Nygatan förbättras ytterligare när 

delen mellan Vasagatan och Västra esplanaden får ny gång- och 

cykelbana. 

• Cykelstråket längs Dragongatan ska åtgärdas 

• Befintliga gång- och cykelvägar förbättras 

 

Mobilitetssamordnare på Region Västerbotten Josefine Wigström 

informerar om projektet hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR). Syftet är 

att skapa aktiviteter som kan hjälpa/underlätta för resenärer att välja det 

färdsätt som passar bäst för varje enskild resa. Projektet finansieras av 

Tillväxtverket, Region Västerbotten och de medverkande organisationerna, 

där ibland Umeå kommun.   
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§ 23 

 

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 avseende hållbarhet, 

exempelvis:  

 

• Suicid-prevention. Ett uppstartsmöte har ägt rum på 

tjänstemannanivå med företrädare för Socialtjänsten och 

Övergripande planering för gemensamt arbete kring suicid och 

suicid-prevention.  

• Händer på lovet. Nya nationella medel har beviljats för att ordna 

gratis aktiviteter på sommarlov och andra skollov. 

• Fossilfritt Sverige kraftsamlar för att stärka kommunernas arbete 

med att ställa klimatkrav i upphandlingar. Fossilfritt Sverige 

tillsammans med Umeå kommun och fem andra kommuner ska 

tillsammans titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast 

att jobba med för att också stärka näringslivet.  
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§ 24 

 

Diarienr: KS-2021/00431 

Diskussion om eventuell genomgång med 

förtroendevalda av nuläget för världen ur 

klimatsynpunkt 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att ordföranden tar med sig det väckta ärendet för beredning.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet väcker Andreas Lundgren en diskussion om genomgång 

med förtroendevalda av nuläget för världen ur klimatsynpunkt.  

 

Andreas Lundgren föreslår att hållbarhetsutskottet i fortsättningen årligen 

bjuder in ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser (inklusive 

bolagsstyrelser) till en genomgång av nuläget för världen ur klimatsynpunkt 

med syftet att alla förtroendevalda ledamöter i Umeå kommun ska ha koll 

över de senaste fakta kring klimatförändringarna i de senaste rapporterna 

från FN-organ(WMO/IPCC).   

 

 

 


