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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta policy för internationellt arbete enligt
ärendets bilaga 1.
Anmäls att kommunstyrelen för egen del, under
förutsättning av fullmäktiges antagande av
policyn, beslutat
att anta riktlinjer för internationellt arbete enligt
bilaga 2.
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar enligt
bilaga A.
Uppsala den 5 mars 2014
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats
Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Peter
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Marlene
Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V).
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise
Landerholm Bill (båda M), Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (båda S) och Rickard Malmström
(MP).
Ärendet
Ekonomier integreras, informationsutbytet växer
och kommunikationsmöjligheter förbättras i en
fart som sällan skådats tidigare. Globaliseringen
har drivit fram en värld som är alltmer sammanflätad och där vi är beroende av varandra. Uppsala kommun behöver vara beredd på de socioekonomiska, demografiska, miljömässiga och
tekniska utmaningar som globaliseringen innebär.
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Parallellt med globaliseringen integreras EU:s
medlemsländer allt mer och samarbetet över
nationsgränserna ökar. EU-politik har därmed
blivit inrikespolitik för EU:s medlemsstater.
För att möta utmaningar och tillvarata möjligheter behöver Uppsala kommun växla upp det
internationella arbetet och skapa mer dynamiska
arbets- och samarbetsformer som effektivt utnyttjar möjligheter för verksamhetsutveckling,
omvärldsbevakning och positionering. Uppsala
kommun nu gällande internationella strategi
(bilaga 3) antogs 2007. Efter strategins antagande
fram till idag har mycket förändrats, både inom
kommunorganisationen och i omvärlden. Utvecklingen mot en allt mer globaliserad och integrerad
omvärld har skapat ett behov av nya arbetssätt
och delvis ny inriktning på Uppsala kommuns
arbete med internationella frågor. Mot bakgrund
av detta behöver Uppsala kommuns internationella strategi revideras för att klargöra
ramarna, inriktning och ansvarsfördelning för
kommunens internationella arbete.
Policy för internationellt arbete i Uppsala
kommun är kommunens övergripande styrdokument för det internationella arbetet och antas
av kommunfullmäktige. Policyn anger således
kommunens övergripande syfte, vision och mål
med det internationella arbetet. Vidare anger
policyn inriktningen på det internationella arbetet
i Uppsala kommun.
Föredragning
Inom Uppsala kommuns olika förvaltningar och
bolag sker idag ett betydande arbete i form av
engagemang och deltagande i internationella
projekt och aktiviteter:
•

Uppsala kommun är vänort med Baerum
(Norge), Hafnarfjördur (Island), Frederiksberg (Danmark), Tavastehus (Finland) sedan 1947. 1989 tillkom Tartu
(Estland) som vänort. Enligt beslut i
Kommunstyrelsen 2011 är Daejeon (Sydkorea) och Minneapolis (USA) också
vänorter (tidigare benämndes dessa
kontaktorter). Intensiteten i samarbetet
har varierat över tiden. En återkommande
aktivitet är den vänortskonferens som
arrangeras för de nordiska vänorterna
vart annat år. Utöver vänortskonferensen
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•

•

•

•

har Uppsala kommun samarbeten med
Baerum och Fredriksberg inom HR-området, med Tartu inom stadsutveckling
och byggande samt med Minneapolis
inom områdena skol- och lärarutbyte,
näringslivskontakter och integrationsfrågor. Dessutom är Minneapolis intresserade av att lära mer av Uppsala kring
hur vi arbetar med hållbar utveckling och
klimatfrågor
Uppsala kommun har ett samarbete med
Nanjing (Kina) och ett så kallat Memorandum of understanding, ett enklare
samarbetsavtal, finns mellan städerna.
Samarbetet med Nanjing baseras på frågor som är aktuella vid en viss tidpunkt
och intensiviteten i samarbetet varierar
beroende på om det finns relevanta
frågor att samverka kring eller ej
Uppsala kommun deltar i ett antal EUfinansierade projekt. En inventering av
EU-projekt med deltagande från Uppsala
kommun genomfördes sommaren 2013
och återfinns i bilaga 4
Uppsala kommun tar emot en hel del
internationella besök främst från Asien
och Östeuropa
Uppsala kommun är medlem i ett antal
internationella nätverk med syfte att skapa möjligheter till ökat internationellt
samarbete för kommunen. Några exempel är: Clean tech Scandinavia, European
Network of Social Authorities, World
Technopolis association och Major Cities
of Europe IT users group.

Uppsala kommuns arbete med internationella
frågor är decentraliserat. Varje kontor/förvaltning/bolag ansvarar själv för t.ex. omvärldsbevakning och för att tillvara ta de möjligheter till verksamhetsutveckling som EU-medlemskapet ger.
Olika verksamheters engagemang för internationella frågor varierar. En del är aktiva och
använder t.ex. EU-medel i utvecklingsarbetet
samt deltar i EU-projekt med internationella
partners. Omvärldsbevakning av relevans sker på
vissa håll inom kommunen men det är för spritt
för att säga att bevakningen är heltäckande. Även
om många verksamheter har en bra bevakning
inom sina respektive ämnesområden sker ingen

bevakning av relevanta internationella frågor som
är kommunövergripande.
För Uppsala innebär utvecklingen mot allt mer
globaliserad och integrerad omvärld stora möjligheter. Dels för utvecklingen av kommunens egna
verksamheter och dels för Uppsala i stort genom
att nya möjligheter för utveckling skapas av nya
växande marknader, ökad handel och ökat
internationellt samarbete. Samtidigt ökar också
konkurrensen om företagsetableringar, investeringar, arbetskraft och besökare.
För att möta utmaningar och tillvarata möjligheter behöver Uppsala kommun växla upp det
internationella arbetet och skapa mer dynamiska
arbets-och samarbetsformer som effektivt utnyttjar möjligheter för verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och positionering. Ökad kommunövergripande samordning i arbetet med att
bevaka aktuella EU-frågor och i arbetet med att
tillvarata möjligheter till delfinansiering från EU
av kommunens utvecklingsprojekt ska bidra till
verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet.
En nya internationell policy ska ligga till grund
och skapa möjligheter för detta.
Bilaga A
(V)-reservation
Policy och riktlinjer för internationellt arbete
Jag reserverar mig till förmån för återremiss.
Kommunen har tidigare haft en policy som sett
till utveckling, fred och demokrati. Vi har genom
åren även gått in i samarbeten som syftat till ett
utbyte men där stöd och hjälp också getts till
samarbetsorten, Tartu t.ex. Den nya policyn utgår
i sin helhet från samarbetets nytta för Uppsala.
Det är en paradox att denna förskjutning sker
under fredsåret.
Återremissen syftar till att förändra policyn i en
riktning som inte är så egocentrisk och så tydligt
utgår från Uppsalas tillväxt. Internationellt samarbete måste kunna utgå från andra parametrar
och ha andra syften.
Tillägget som gjordes i kommunstyrelsen är bra
men inte tillräckligt bra.
Riktlinjerna, som antagits av kommunstyrelsen,
andas än mer av denna nytta för Uppsala:.. ”att
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det internationella arbetet ska skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda
bättre och mer kostnadseffektiv service till invånarna och för att Uppsala ska ha en fortsatt hög
och långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning.”
Eftersom kommunstyrelens beslut är under
förutsättning av fullmäktiges antagande av policyn, kommer en förbättring av policyn också att
innebära en förbättring av riktlinjerna.
Ilona Szatmari Waldau
Vänsterpartiet

Bilaga 3

Bilaga 4

Inventering av EU-projekt
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden
Projekt
Romané Bučá

Syfte
Syftet med projektet är att
förbättra romers möjlighet att
komma in och bli integrerade
på den svenska
arbetsmarknaden.

Tid
20111101
20140630

Målgrupp
Romer

Projektägare
Sensus
Stockholm
Gotland

Samverkansparter
AF, Eskilstuna
kommun,
Sundbybergs
folkhögskola,
Stockholm stad,
M fl.

Budget
51 920 840
kr

NUEVO – K2

Kortaste vägen till
arbetsmarknaden Genom en
effektiv lärplattform,
kunskaps- och
erfarenhetsutbyte som ger
avtryck i alla kommuners
ordinarie verksamheter
kommer möjligheterna bryta
människors utanförskap att
öka.
Projektets syfte är att skapa
en gemensam plattform för
lärande inom och mellan
myndigheter, organisationer
och andra aktörer.

20120116
20140630

Arbetslösa i åldern 16-64 år, som
riskerar att fastan i ekonomiskt
bistånd under en lång tid och som är
i behov av nya och eller utökade
resurskrävande insatser för att bli
självförsörjande.

Örebro
kommun

Norrköpings
kommun, Uppsala
kommun, Eskilstuna
kommun, Västerås
stad, Örebro
kommun och
Karlstads kommun
Arbetsförmedlingen

88 249 636
kr

20120116
20131231

Anställda på statliga och
kommunala verksamheter inom
socialtjänst, arbetsmarknad och
utbildning, i Norrköping, Uppsala,
Eskilstuna, Västerås och Örebro.
Politiker och chefer i de olika
aktörernas myndigheter,
organisationer och företag.
Regionala företrädare för
ovanstående verksamhetsområden.
Intresseorganisationer som SKL
och HSO. Samordningsförbund.
Företagarföreningar.

Örebro
kommun

Norrköpings
kommun, Uppsala
kommun, Eskilstuna
kommun, Västerås
stad, Örebro
kommun och
Arbetsförmedlingen

7 418 920 kr

NUEVO
Kompetens

Finansiär
ESF-rådet
Eskilstuna kommun
Stockholm stad
Uppsala kommun
Arbetsförmedlingen
Samordningsförbun
det i Uppsala
(Uppsala delprojekt)
ESF-rådet
Norrköpings
kommun, Uppsala
kommun, Eskilstuna
kommun, Västerås
stad, Örebro
kommun och
Karlstads kommun
Arbetsförmedlingen

Kontakt
Caroline
Mahdavi
018-7277244

ESF-rådet

Ulrika Rosvall
018-7278687

Hero
Ramazanali
018-7275844

Projekt

Syfte

Athena

Att Uppsala kommun,
20120601Landstinget i Uppsala län
20140630
via Uppsala Universitet
och Arbetsförmedlingen
ska hitta effektiva
samverkansformer och
metoder för att arbeta med
målgruppen kvinnor med
utländsk bakgrund.
Att bli bättre på att möta
20110801och arbeta med människor i 20130731
utanförskap och att förbättra
klienters möjligheter till
självständighet och minska
deras behov av samhällets
stödinsatser.

Vägen ut

Tid

Målgrupp

Projektägare

Kvinnor mellan
25-54 år med
utländsk
bakgrund som
under minst sex
månader
uppburit
försörjningsstöd
.
Anställda inom
Socialtjänstsocialbidrag
UAK

Uppsala kommun

Uppsala kommun

Samverkansparter
Uppsala
universitet
Landstinget i
Uppsala län
Arbetsförmedling
en

Budget

Finansiär

13 837 607 kr

ESF-rådet
Ladan
Uppsala kommun MoussavianArbetsförmedling Ekman
018-7275242
en
Uppsala
universitet
Samordningsförb
undet i Uppsala
län
ESF-rådet
Johanna Nyman
018-7275843

1 667 506 kr

Kontakt

Nämnden för hälsa och omsorg
Projekt

Syfte

Tid

WOM-power

Detta projekt
syftar till att ge
kvinnor, offer
eller möjliga
offer för våld i
hemmet, verktyg
och möjligheter
för att skydda sig
mot
våld i hemmet.
Projektet
anordnar
utbildningar,
information och
rådgivning för
kvinnor i syfte att
skapa en
skyddande miljö
för dem inom
familjen och i
samhället.

2013-01-012014-12-31

Målgrupp

Projektägare
Romanian society
for Lifelong
Learning

Samverkansparter
Uppsala kommun
och
projektpartners i
Spanien,
Grekland och
Österrike

Budget

Finansiär

Kontakt

556.203,89
EURO

EUkommissionen
och DAPHNE
programmet

MAGNUS
JOHANNESSON
Kontoret för
hälsa vård och
omsorg
Telefon: 073 809
18 61

Kommunstyrelsen

Projekt
EXPAT

Syfte
För att bibehålla och öka
konkurrenskraften i
Östersjöregionen, behöver vi
kunnig och utbildad utländsk
arbetskraft. Regionen är idag
en relativt attraktiv men vi
drar inte full nytta av den
internationella kompetens
som flyttar hit.. Projektet
Expat tittar närmare på de
faktorer som hindrar smidig
ankomst och god livskvalitet
för utländsk kompetens som
flyttar hit och utvecklar
metoder och lösningar för att
förbättra arbetet inom detta
område.

Tid
2012-01-01
– 2013-1231

Målgrupp

Projektägare
Uusimaa
Regional
Council

Samverkans-parter
Sverige:
Uppsala kommun
Finland:
Laurea University of
Applied Sciences
Culminatum Innovation
Oy
Regional Council of
Southwest Finland
Turku Science Park Oy
Ltd
Lettland:
Riga Planning Region
University of Latvia
Estland:
Institute of Baltic Studies
e-Governance Academy

Budget
1.3 M €,

Finansiär
80% från EUkommissionen
och programmet
Interreg IVC.
20% från
projektpartners.

Kontakt
Inger
Christofferson
7271319

