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Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Tisdagen den 31 augusti 2021 kl. 13:15-15:20 

Plats: Stadshuset och distans 

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, § 30-34 
Åsa Bäckström (V), deltar på distans 
Robert Axebro (C), deltar på distans 
Björn Kjellsson (L), deltar på distans, § 30-33 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 30-36 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Nils Seye Larsen  

 

Justerare: Digital signatur    

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-08-31 

 

Anslaget har satts upp: 2021-09-20 

 

Anslaget tas ner: 2021-10-12 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

Liv Granbom (M), adjungerad från Region Västerbotten, beredningen för 

folkhälsa och demokrati. 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Linda Gustafsson jämställdhetsstrateg  

Johan Sandström enhetschef 

Ida Hillerbjörk projektledare, § 30 

Josefine Wigström projektledare, § 31 

Nina Ingvarsson landskapsingenjör, § 32 

Philip Näslund projektledare, § 33 
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§ 30 

 

Diarienr: KS-2021/00758 

Information: Umecom 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-31 informerar projektledare Ida Hillerbjörk och 

utvecklingsstrateg om Umecom som har syftet att på ett nytt och 

tankeväckande sätt engagera Umeås medborgare/invånare i 

medskapandet av stadens klimatomställning. 
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§ 31 

 

Diarienr: KS-2021/00759 

Information: Förmånscyklar 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-31 informerar projektledare Josefine Wigström 

om förmånscyklar. Umeå kommun erbjuder anställda att hyra 

förmånscykel sedan 2019. Varje vår och höst finns leverantören på plats 

några dagar vid Stadshuset för att visa upp cyklarna och låta anställda få 

testcykla och ställa frågor. I juli 2021 hade 1098 medarbetare löneavdrag 

för förmånscykel. 

 

Projektet Hållbara arbets‐ och tjänsteresor i Västerbotten (HAR) initierade 

våren 2021 en utvärdering av hur erbjudandet med förmånscyklarna hittills 

har fungerat. Syftet var att hitta förbättringspotential i 

erbjudandeprocessen och att utvärdera resmönster samt att skapa 

underlag för andra arbetsgivare att ta efter samma koncept. 

 

Utvärderingen visar att 82% är nöjda med sin förmåncykel. Nyttjandet av 

egen bil till jobbet har minskat både på sommarhalvåret och vinterhalvåret. 

Förmåncykel används oftare vid tjänsteresor där man tidigare använt bil. 

Utvärderingen i sin helhet kommer att redovisas vid 

nämndssammanträdet.  
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§ 32 

 

Diarienr: KS-2021/00761 

Information: i-Tree 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-31 informerar landskapsingenjör Nina 

Ingvarsson om projektet i-Tree. Nio svenska städer har deltagit i projektet 

som drivits av forskare vid SLU i Alnarp. Bygger på årtionden av studier av 

individuella trädarters förmåga att omhänderta luftföroreningar, 

regnvatten och kolinlagring. Ger tydliga och kvantitativa ekonomiska 

värden och mått på de samhällsnyttor som träd bidrar med. Umeås träd 

(2020) binder CO2 motsvarande 18 465 bilars utsläpp per år. Totalt antalet 

bilar i Umeå kommun vid årsskiftet 2019/2020 var 55 818 st. (SCB). Träden 

binder därmed 33 % av utsläppen från hela kommunens personbilsbestånd. 
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§ 33 

 

Diarienr: KS-2020/00086 

Information: Sharing City Umeå 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-31 informerar projektledare Philip Näslund om  

Sharing City Umeå som är en del av Sharing Cities Sweden. Det är ett 

nationellt program för delande städer. Programmet har löpt från augusti 

2017 till september 2021 och syftade till att sätta Sverige på kartan som ett 

land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. 
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§ 34 

 

Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-31 informerar jämställdhetsstrateg Linda 

Gustafsson och enhetschef Johan Sandström om aktuella frågor/projekt 

inom hållbarhetsområdet, bland annat ansökan till Vinnova, utlysningen 

Social hållbarhet i fysisk miljö, fokus i projektet är fortsatt arbete utifrån 

stadsdelsdialogerna och socialt kapital. 
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§ 35 

 

Diarienr: KS-2021/00765 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att godkänna deltagande i bilagda kurser och konferenser och att 

respektive deltagare i utskottet anmäler sig själv med kopia till 

sekreteraren.  

Ärendebeskrivning 

 

Digital utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete 

Deltagandet är kostnadsfritt men antalet deltagare är begränsat till 

maximalt 60 personer. Kursstart 12 oktober. Sista anmälningsdag är 10 

september 2021. 

 

Sveriges miljökommuner 

Sveriges miljökommuner, fd FAH - Kommunerna och miljön, bjuder in till 

Höstmöte den 6-7 oktober 2021 i Göteborg under temat "Vatten och 

transporter". 

Beslutsunderlag 

Digital utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete 

Sveriges miljökommuner 

Beslutet ska skickas till 
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§ 36 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Sammanträdestider 2022 hållbarhetsutskottet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022 enligt nedan: 

 

Presidieberedning (ons. kl. 8.30) Hållbarhetsutskott (tis. kl. 13.15) 

9 feb   22 feb 

16 mar   29 mar 

13 apr   28 apr (torsdag) 

11 maj   24 maj 

14 sep   27 sep 

19 okt   1 nov 

7 dec   20 dec 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022 kalender. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth   
 

 

 


