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Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 13:15-16:00 

Plats: Stadshuset, Esplanaden 

Beslutande: Nils Seye Larsen (MP), ordförande 
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande 
Peter Vigren (S), tjänstgörande ersättare för Janet Ågren (S), 
§ 15-19 (del av) 
Åsa Bäckström (V) 
Robert Axebro (C) 
Anders Norqvist (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Riedl   
  

Sekreterare: Digital signering     §§ 15-19 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signering    

 Nils Seye Larsen  

 

Justerare: Digital signering    

 Lena Riedl  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-28 

 

Anslaget har satts upp: 2022-07-18 

 

Anslaget tas ner: 2022-08-09 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

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

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstepersoner 

Johan Sandström, enhetschef 

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator/enhetschef, § 15, distans 

Märta Streijffert, projektledare, § 16, distans 

Karin Björk, företagslots, § 17, distans 

Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör, § 18, distans 
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§ 15 

 

Diarienr: KS-2022/00380 

Information om ärendegång för policy och riktlinje 

för fordon respektive tjänsteresor 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-04-28 informerar ledningskoordinator Dan 
Gideonsson om planerad beredning för de två rubricerade ärendena. 
 
Policy, som innehåller vägledande principer/förhållningssätt för respektive 
ärende ska efter remiss till nämnder och bolag beslutas av 
kommunfullmäktige. Fullmäktige destinerar ansvar till nämnd respektive 
bolag att därefter besluta om riktlinjer. Beslut om policy ska enligt plan tas 
före 2022-12-31.   
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§ 16 

 

Diarienr: KS-2022/00381 

Information: Projekt -  SchoolFood4Change (SF4C) 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar projektledare Märta Streijffert om det helt 

EU-finansierade projektet SchoolFood4Change där WWF 

(Världsnaturfonden) tillsammans med många samarbetspartners arbetar 

för att skapa mer hållbara skolmåltider och matsystem som främjar både 

miljön och hälsan. Projektet pågår mellan åren 2022-2025. 

 

• ICLEI är projektkoordinator och WWF nationell samordnare  

• 18 partnerstäder i Europa samt SEI & andra forskningsinstitut 

• Umeå och Malmö är deltagande städer ifrån Sverige 

• Intern projektgrupp bestående av 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Naturskolan 

• Måltidsservice  

• Upphandling 
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§ 17 

 

Diarienr: KS-2022/00082 

Information: Förstudie hållbar platsutveckling 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-04-28 informerar företagslots Karin Björk om 
förstudiens resultat: 
 
En samverkansmodell och nya, mer effektiva arbetsprocesser för att arbeta 
tillsammans (internt och externt) för hållbar platsutveckling. 
 
Fördjupade samarbeten med föreningar, näringsliv och kommunala bolag. 
 
Case Ersmarksberget, ett konkret exempel för utveckling och lärande. 
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§ 18 

 

Diarienr: KS-2022/00382 

Information: Tomtebo strand 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar mark- och exploateringsingenjör Johan 

Sjöström om ärendet. 

 

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande påbörjade 2016 ett 

gemensamt arbete för att angripa hållbarhetsfrågorna gällande byggande 

utifrån Agenda 2030-målen. Arbetet resulterade 2018 i ett 

hållbarhetsprogram för Tomtebo strand. Visionen är att Tomtebo strand 

ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende 

känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa 

fram i unikt samskapande och bli en internationell förebild för hållbar 

stadsutveckling och medveten livsstil.  

 

Detaljplanen är på granskning under 2022-04-12 till 2022-05-13. Beräknat 

antagande sommaren 2022.   
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§ 19 

 

Diarienr: KS-2020/00799 

Aktuellt om hållbarhet 

Beslut 

Hållbarhetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-04-28 informerar enhetschef Johan Sandström 

om: 

 

• Umeå är en av sju svenska kommuner som nu blir en del av EU:s 

mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Övriga städer 

är Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö och Stockholm. Totalt 

har 100 städer av 377 sökande valts ut. 

• Regionalfonden Tillväxtverket gör en valutaomvandling och öppnar upp 

för möjlighet att söka medel. Umeå har sökt för en studie av cirkulära 

resursflöden. 

 

Jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson informerar om fyra olika 

ansökningar: 

• SCISOS: Social Capital Interventions for Social Sustainability 

Umeå universitet, RISE, Umeå kommun (Wallenberg - 

forskningsansökan) 

• New European bauhaus Heritage - Living Lab Umeå Umeå kommun, 

RISE, Umeå universitet 

• Just transition "Urban planning and design for just, sustainable, resilient 

and climate-neutral cities by 2030” Umeå lead Horizon 2020 

• Systemdemonstrator Tomtebo strand (Vinnova – nationella medel 

klimatkontrakt – städer) 

 


