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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 353

Ansökan till Glokala Sverige 2020

KSN-2019-03323

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attansöka om Uppsala kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

En stor del av de verksamheter som regioner och kommuner ansvarar för har tydlig
koppling till många av målen och delmålen i Agenda 2030, därför spelar kommunerna och
regionerna en viktig roll i tillämpningen av Agenda 2030 på lokal nivå. Målen är globala, men
arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå.

Glokala Sverige är ett utbildnings-och kommunikationsprojekt som startade 2018 och
pågår till och med 2020. Syftet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i
landets kommuner och regioner. Som en del i projektet erbjuds utbildningsinsatser på plats
i kommuner och regioner, samt digitalt material på projektets webbplats. Deltagarna får ta
del av lokala utbildningsinsatser som föreläsningar, workshops och diskussioner. I dag är
majoriteten av Sveriges regioner med i samarbetet och drygt en fjärdedel av landets
kommuner. Uppsala kommun ansöker nu för deltagande under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2019
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ansökan till Glokala Sverige 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. att ansöka om Uppsala kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige 2020. 

 

Ärendet 

En stor del av de verksamheter som regioner och kommuner ansvarar för har tydlig 

koppling till många av målen och delmålen i Agenda 2030, därför spelar kommunerna 

och regionerna en viktig roll i tillämpningen av Agenda 2030 på lokal nivå. Målen är 

globala, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och 
individuell nivå. 

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som startade 2018 och 

pågår till och med 2020. Syftet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 
2030 i landets kommuner och regioner. Som en del i projektet erbjuds 

utbildningsinsatser på plats i kommuner och regioner, samt digitalt material på 

projektets webbplats. Deltagarna får ta del av lokala utbildningsinsatser som 
föreläsningar, workshops och diskussioner. I dag är majoriteten av Sveriges regioner 

med i samarbetet och drygt en fjärdedel av landets kommuner. Uppsala kommun 

ansöker nu för deltagande under 2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar 
med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre 

värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. En av Svenska FN-förbundets 
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fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och arbetar 
med att kommunicera FN:s arbete och engagera för de globala målen för hållbar 
utveckling.  

Projektet Glokala Sverige  
Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka 

kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i 

kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida. Som deltagare i 
projektet erbjuds kommunen: 

▪ Utbildningsinsatser på plats hos kommunen för olika målgrupper i 

organisationen. Insatserna planeras tillsammans med kommunen och 

anpassas till förutsättningar och önskemål. Det kan vara en längre utbildning 

eller flera korta om ni önskar dela upp målgrupperna. 
▪ Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 

2030 för kommunerna i regionen.  

▪ En kontaktperson på FN-förbundets kansli. Kontaktpersonen stöttar löpande i 

kommunens medverkan i projektet. 
▪ Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom om de 

globala målen och om kommunens projektmedverkan. 
▪ Stöd till kommunikatörer eller andra lämpliga medarbetare i arbetet med 

Agenda 2030 internt så väl som externt. 

▪ En årlig konferens för att utbyta erfarenheter och träffa deltagare från andra 
kommuner och regioner som deltar i projektet. 

Förväntningar som ställs på Uppsala kommun 

▪ Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 ska vara förankrat i organisationen 
både politiskt och inom förvaltningsorganisationen.  

▪ Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige ska vara förankrade i 
organisationen och har relevant chefs godkännande. 

▪ Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt 

och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.  

▪ Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är målgrupp för kommunens 
medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna. 

▪ En tjänsteperson fungerar som kontaktperson för kommunens medverkan i 
projektet och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av 
utbildningsinsatserna hos er. 

▪ Kommunens avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare 
och står för lokaler i samband med utbildningsinsatser. Kommunen bekostar 

också egna eventuella resor och logi i samband med den årliga konferensen 
och regionala träffar.  

▪ Kommunen delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med 
andra kommuner och regioner. 

▪ Kommunen bidrar till projektets utvärderingsarbete, t ex genom att delta i en 

kortare enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av 

projektet. 

Tidplan 

Projektet pågår till och med december 2020. Senast 25 november 2019 ska ansökan 

skickas in och senast i januari 2020 ges besked till alla sökande om vilka som blir nya 
deltagare i projektet under 2020. Glokala Sverige besöker ett län i taget under en eller 
ett par veckor och schemat fastställs tidigt 2020. 



Sida 3 (4) 

 

Ansökan om deltagande i Glokala Sverige 2020 
Nedan redogörs för frågeställningar i Uppsala kommuns ansökan. 

1. Beskriv hur er ambition att medverka i Glokala Sverige är förankrad i er 
organisation, både inom förvaltningen och politiskt. 
Kommunens ansökan om deltagande i projektet är berett och beslutat i 

kommunstyrelsen. Ansökan går i linje med den politiska viljan för 

kommunkoncernens arbete med FN:s 17 globala mål och kommunkoncernens 
9 inriktningsmål inom ramen för Mål och budget. 

2. Beskriv vilka delar av organisationen som ska få ta del av 

utbildningsinsatserna. 
Utbildning kommer erbjudas förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser, 

koncernledningen med förvaltningschefer och VD:ar samt förvaltningar och 
bolags strateger och ekonomichefer. 

3. Beskriv ert nuvarande arbete med Agenda 2030 och er ambition att utveckla 

det. Bifoga gärna styrdokument eller motsvarande kopplade till Agenda 
2030. 
Kommunkoncernens arbete med Agenda 2030 styrs i Mål och budget som har 
integrerat FN:s 17 globala mål i KF:s nio inriktningsmål, med tillhörande 

uppdrag och indikatorer. Arbetet styrs utifrån av kommunfullmäktige 

beslutade Hållbarhetspolicyn.  Uppsala kommun är även värd för Uppsala 
klimatprotokoll, en form av samarbete som visat på mycket goda resultat.  

 

En ambition kommunen har är att under 2020 identifiera de faktorer som gjort 

Uppsala klimatprokoll framgångsrikt och utifrån det starta upp ett nytt 
protokoll i syfte att engagera medborgare och civilsamhälle mot FN:s mål 10 – 

ökad jämlikhet. 
 

Kommunen har även en ambition att göra en översyn av styrsignaler för ökad 
kraft i arbetet med att uppnå målsättningar i Agenda 2030. Sedan 2017 har alla 
kommunkoncernövergripande styrdokument systematiskt identifierats, 

kategoriserats, följts upp och utvärderats. Det har lett till en mer 
sammanhållen styrning säkerställs där nämnder och bolagsstyrelser arbetar 

numera in programåtgärder direkt i sina verksamhets- och affärsplaner. Men 

arbete visar att många av programåtgärderna är överlappande och att 

styrningen är komplex då styrsignalerna kan motverka varandra.  
 

I ansökan som skickas in efter beslut i kommunstyrelsen kommer kommunens 
Hållbarhetspolicy, Mål och budget 2020–2022, aktuella program samt med en 
mer utförlig beskrivning av pågående arbete bifogas. 

 
4. Beskriv vilka andra initiativ, samarbetsorgan, projekt et cetera ni eventuellt 

ingår i som kan kopplas till Agenda 2030. 
Uppsala kommun är med många olika nätverk, projekt, avtal och initiativ 
tillsammans med bland annat Healthy Cities, WHO, Region Uppsala, Uppsala 

Universitet, SLU, SIQ/SQMA. Dessutom samarbetar kommunen med 

internationella SDG Compact och driver även aktivt arbete inom ramen för 

Uppsala Klimatprotokoll tillsammans med en mängd aktörer. Uppsala 
genomför 2020 MR-dagarna. Inom ramen för uppdrag i Mål och budget 
genomförs flera uppdrag så som till exempel att flertalet verksamheter 
genomför HBTQ-utbildningar/certifieringar, ökat byggande i trä, genomlysning 
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för en mer jämställd budget inom all kommunal verksamhet, hållbara 
upphandlingar, billigare bostäder för att möjliggöra för fler att ha egen bostad. 
 

5. Beskriv era förväntningar på ert deltagande i projektet. Vilka effekter 
hoppas ni uppnå på kort och lång sikt? 
Uppsala kommuns deltagande i Glokala Sverige förväntas på kort sikt resultera 
i ökad kunskap för chefer, medarbetare och förtroendevalda, att föra dialog 
och omvärldsbevaka, hitta best practise i olika frågor och skapa kontaktnät för 

viktiga utvecklingsfrågor. 
 
På långs sikt förväntas kommunen, med en ökad delaktighet från medborgare 

och civilsamhället, ha en tydligare styrning mot att uppnå FN:s 17 globala mål. 

 
Urval 
50 nya deltagare tas emot inför 2020. Om fler än 50 ansökningar uppnår kriterierna för 

deltagande kommer ett urval göras. I urvalet prioriteras regioner och kommuner som 
inte redan är med i projektet, även kommuner i regioner där deltagandet i Glokala 

Sverige är lågt prioriteras. Därutöver kommer platserna lottas bland de sökande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Deltagandet i projektet sker inom ram under 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2019 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson  Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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