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Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 
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Anslaget har satts upp: 2021-11-29 

 

Anslaget tas ner: 2021-12-21 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Digital signatur, Therese Stellén



Sida 2 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2021-11-02 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare,  
Mariam Salem (MP), adjungerad från Region Västerbotten, beredningen 

folkhälsa och demokrati, deltar på distans 
 

Tjänstepersoner, deltar på distans 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg 

Seth Åberg, processledare UmeBrå 

Lena Kapstad, prevention, äldreomsorgen 

Kristina Sandgren, prevention, äldreomsorgen 

Magnus Westerlund, konsumentrådgivning 

Ann-Carin Sjölander, konsumentrådgivning 

Kevin Norberg, stöd och utveckling, äldreomsorgen 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Johan Sandström, miljöutveckling 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 41 
Diarienr: KS-2020/00656 

Motion 26/2020: Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges 

bästa folkhälsa 2020; Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 26/2020 Psykisk ohälsa – Umeå Sveriges bästa folkhälsa 

2020 besvarad utifrån individ- och familjenämndens och äldrenämndens 

yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i september 2020 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C):  

• att folkhälsorådets arbete intensifieras och prioriterar 

folkhälsoarbetet utifrån aktuellt nuläge.  

• att samverkan mellan kommunal verksamhet och regionen 

utvecklas för att bygga en bred uppsökande verksamhet. 

• att individ- och familjenämnden tillsammans med äldrenämnden 

skyndsamt utreder möjligheten att tillskapa förebyggande insatser 

med hjälp av mänskliga möten för att aktivt förebygga den ökade 

psykiska ohälsan som präglar samhället. 

 

Sammanfattning av motionen 

Motionären föreslår att samverkan mellan kommunal verksamhet och 

regionen utvecklas för att främja arbetet med psykisk hälsa. Motionen 

belyser att psykisk ohälsa är ett växande problem i alla åldersgrupper och 

utbildningsgrupper. Umeå kommun behöver därför tillskapa lösningar som 

förebygger och förhindrar psykisk ohälsa och mänskligt lidande.  Motionen 

belyser vidare att enligt Försäkringskassans redovisning är det 48 procent 

av alla pågående sjukfall under första kvartalet 2019 som rörde psykisk 

ohälsa. En beräkning visar att kostnaden för sjukskrivning baserat på 

psykisk ohälsa uppgick till 30,8 miljarder kronor under 2018. 
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Sammanfattande synpunkter individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden (IFN) anser att motionens andra och tredje 

att-sats ska anses vara besvarade.  

 

Äldrenämnden (ÄN) anser motionen besvarad med reservation för att 

motionens första att-sats hänvisar till Folkhälsorådet som är nedlagt 

(2018).  

 

Nämnderna tar därför inte upp den första att-satsen till beslut.  

 

Psykisk hälsa, inkluderar ett brett perspektiv och Umeå kommun arbetar 

med frågan inom många olika verksamheter. Som exempel kan nämnas 

folkhälsoundersökningen, Jämlika liv 20 och UNGA 20. Jämlika liv 20 har 

presenterats både i KSHU och i Regionen Västerbottens instans för 

folkhälsofrågor, Nämnden för folkhälsa och primärvård.  

 

Vidare arbetet med samverkan kring barn och unga psykisk hälsa är 

pågående genom HLT- samverkan som är etablerad i Umeå och hela 

Västerbottens län. Målet med HLT samverkan är att barn och unga 0–16 år 

ska få ett tidigt och samordnat stöd för att undvika mer omfattande 

svårigheter senare i livet. HLT symboliserar de tre grundläggande 

rättigheterna för barn: Hälsa (hälsocentral, sjukstuga, mödrabarn-

hälsovård), lärande (förskola, skola och elevhälsa) och trygghet 

(socialtjänst). Grunden till HLT-teamen är att verksamheterna med sina 

olika kompetenser arbetar tillsammans med barn och deras familjer på ett 

strukturerat sätt. Det finns idag ett 20 tal HLT-team i Umeå som samverkar 

strukturerat för barn och unga och deras familjer. Elevhälsan i Umeå 

kommun har vidare ett pågående arbete tillsammans med Region 

Västerbotten kring YAM (Youth Aware of Mental health) för åk 8 i Umeå. 

Det har varit pausat med anledning av pandemin, men kommer att 

återupptas under 2022 igen. 

 

Arbete med en uppdaterad suicidhandlingsplan i Umeå kommun håller på 

att fastställas. Suicidpreventionen återfinns under, - Umeå kommuns 

program för säkerhet och trygghet, som anger inriktning och mål för 

kommunens säkerhets- och trygghetsarbete.  
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Grad av fysisk aktivitet påverkar även invånares mentala mående, där en 

rad projekt och initiativ pågår för att främja förutsättningar för fysisk 

aktivitet i alla åldrar.  

 

Arbete för psykisk hälsa, stresshantering, ökad fysisk aktivitet och åtgärder 

för att öka jämlikheten bland olika utsatta målgrupper, är ett led för att 

minska hälsoklyftorna i samhället.   

 

Folkhälsofrågorna är numera kopplade till Umeå kommuns 

hållbarhetsutskott (KSHU) efter att Folkhälsorådet lades ner 2018. 

Ledamöter från Regionen Västerbotten adjungeras därmed till ärenden 

med folkhälsofokus för att säkerställa samarbetet mellan kommunen och 

regionen i dessa frågor. Därav kan även den första att-satsen anses vara 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Äldrenämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg 

 

Hållbarhetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Robert Axebro (C) – bifall till motionen 

Nils Seye Larsen (MP), Janet Ågren (S), Andreas Lundgren (S), Lena Riedl 

(M) och Åsa Bäckström (V) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. Hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

 

 



Sida 6 av 12 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2021-11-02 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiet 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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§ 42 
Diarienr: KS-2019/00235 

Information: Slutrapport Unga-enkäten 2020 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar processledare Seth Åberg om 

slutrapport Unga-enkäten. Undersökningen når unga mellan 13-18 år och 

genomförs vartannat år. Syftet med enkäten är att undersöka hur unga 

mår idag och resultatet utgör underlag för kommande beslut.  
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§ 43 
Diarienr: KS-2021/01008 

Information: Seniortorget 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar anhörigkonsulent Kristina 
Sandgren och konsulent Lena Kapstad om Seniortorget. Verksamheten är 
helt ny och vill inspirera, informera och guida till ett självständigt och gott 
seniorliv. 
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§ 44 
Diarienr: KS-2021/01009 

Information: Hållbar ekonomi och Fairtrade 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar tillförordnad enhetschef på 
Hållbar ekonomi Magnus Westerlund och konsumentrådgivare Ann-Carin 
Sjölander om hållbar ekonomi och Fairtrade. Hållbar ekonomi är en 
verksamhet under miljö- och hälsoskydd. Uppdraget är: Budget och 
skuldrådgivning, Förvaltare, Konsumentrådgivning samt Fairtrade och 
Fairetrade City. Verksamheten har beviljats anslag från kommunstyrelsens 
utvecklingsanslag för social hållbarhet. 
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§ 45 
Diarienr: KS-2018/00931 

Information: Handlingsplan suicid 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar verksamhetsutvecklare Kevin 
Norberg om handlingsplan suicid. Handlingsplanen blir ett delprogram till 
Umeå kommuns program Säkerhet och trygghet. Det kommunöver-
gripande arbetet står på två ben: Handlingsplan och Samverkansgrupp. 
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§ 46 
Diarienr: KS-2019/00235 

Aktuellt från regional och nationell nivå folkhälsa  

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar folkhälsostrateg Ann-Margrethe 
Iseklint om Aktuellt från regional och nationell nivå folkhälsa. 
 
Stödstruktur för god och jämlik hälsa, regleringsbrev från 
Folkhälsomyndigheten presenterades. Dokumentet innehåller 8 
målområden och för 2021-22 är fokus på mål 3: Arbete, arbetsförhållande 
och arbetsmiljö.  
 
Pilotprojekt Forum för folkhälsa i Västerbotten går från projekt till 
förvaltning. Metoder och avsiktsförklaring presenteras. 
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§ 47 
Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-02 informerar jämställdhetsstrateg Linda 
Gustafsson och enhetschef Johan Sandström om Aktuellt om hållbarhet. 
 

• Programmet för social hållbarhet håller på att tas fram.  

• Åtgärdsplanen för Umeå växer - tryggt och säkert, kommer att 
antas under hösten.  

• Utvecklingsanslaget för social hållbarhet är utlyst för 2022. 

• Klimatneutrala Umeå 2.0, ansökan är beviljad med 10 miljoner 
fördelat på 3 år. 

• Inom ramen för Social Progress Innovation Sweden (SPIS) pågår just 
nu innovationslabb med fokus på äldreomsorg. Nästa 
innovationslabb blir hållbar mobilitet.  

• Umeå kommun deltar i EU-kommissionens satsning på samarbete 
mellan europeiska kommuner och kommuner/städer utanför 
Europa; International Urban and Regional Cooperation (IURC) 

• I slutet på oktober genomfördes två arrangemang på tema cirkulär 

ekonomi. Tisdag 26/10 arrangerade Umeå kommun en workshop 

tillsammans med Ellen MacArthur Foundation där frågor om 

cirkulär ekonomi i byggnader, stadsdelar och upphandling 

diskuterades. Onsdag 27/10 var Umeå kommun representerad i en 

paneldiskussion om Cirkulär ekonomi och Social Hållbarhet.  

 
 

 

 


