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Nr 210. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om ansökan om Uppsala 
som millenniekommun 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 5 september 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
I motion, väckt den 27 februari 2012 av Maria 
Gardfjell (MP), yrkas att Uppsala kommun 
ansöker hos Sveriges kommuner och landsting 
om att bli milleniekommun ärendets bilaga 1.   
 
Projektet Milleniekommun som drivs av Sve-
riges kommuner och landsting har sin bak-
grund i den så kallade Milleniedeklarationen 
där FN har ställt upp åtta mål för att nå hållbar 
utveckling: 

 
1. Halvera jordens fattigdom och hunger 
2. Se till att alla barn ska få gå i grund-

skolan   
3. Öka jämställdheten mellan män och 

kvinnor 
4. Minska barnadödligheten 
5. Förbättra mödrahälsan 
6. Stoppa spridningen av hiv och aids 
7. Säkra en hållbar utveckling 
8. Öka samarbetet kring bistånd och 

handel  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn och 
ungdomsnämnden (BUN), socialnämnden för 
barn och unga (SBN) Äldrenämnden (ÄLN), 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) samt 
Plan och byggnadsnämnden (PBN).  
 
BUN, SBN, NHO och ÄLN framhåller i sina 
yttranden (bilaga 2-5), att mycket av det som 
kommunen redan gör kan rymmas inom be-
greppet Milleniekommun och att mycket att 
det redan idag görs ett omfattande arbete med 
anknytning till de områden som ryms inom 
begreppet Milleniekommun.  
 
SBN tillägger att nämnden redan genom sitt 
kontor är involverad i utbyte med andra länder 
och i olika projekt med anknytning till området 
och föreslår därför avslag på motionen, bil. 3. 
ÄLN liksom NHO föreslår också avslag på 
motionen med hänvisning till det arbete som 
redan bedrivs utifrån kommunens policy för 
hållbar utveckling bil. 4-5.  
 
PBN framhåller i sitt yttrande (bilaga 6) att 
deras verksamhet styrs av PBL 1:1 och MB 1:1 
med liknande syften som milleniemålen, men 
ser positivt på förslaget att Uppsala ansöker 
om att bli Milleniekommun och ytterligare ut-
vecklar och lyfter fram arbetet med dess mål  
 
Reservationer har avgivits i BUN, SBN, NHO 
och ÄLN av S-, MP- och V-ledamöterna  
 
Föredragning 
Det var 2010 som SKL inbjöd Sveriges kom-
muner att ansöka om att delta i ett projekt till 
vilket SIDA hade givit medel för en treårs-
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period. Perioden går ut vid årets slut och något 
ytterligare statsbidrag kommer inte att ges. 
SKL beslutade därför i juni månad att inte ta 
emot fler ansökningar än de 27 kommuner som 
då hade ansökt. Om och hur projektet kommer 
att fortgå efter årsskiftet, utan särskilt bidrag, 
är inte klart 
 
Av inkomna yttranden framgår att samtliga 
tillfrågade nämnder anser frågorna med 
koppling till milleniemålen som viktiga och att 
det redan idag genomförs omfattande arbete 
med anknytning till dessa, bland annat mot 
bakgrund av kommunens egen policy för 
hållbar utveckling där jämställdhet och jäm-
likhet är egna målområden. Plan- och bygg-
nadsnämnden hänvisar till lagreglering i Plan- 
och bygglagen samt Miljöbalken.  
 
Uppsala kommun ingår redan idag i flera olika 
nätverk med syfte att nå hållbar utveckling. Ett 
av dessa är Sveriges kommuner och landstings 
Samling för social hållbarhet med syfte att 
minska skillnaderna i hälsa. Ett annat är 
nätverket Healthy city. Uppsala kommun be-
driver också ett målmedvetet arbete mot 
jämställdhetsintegrering med syfte att säkra 
likvärdiga villkor i de tjänster som kommunen 
levererar. Utöver detta har kommunen olika 
projekt inom klimatområdet samt olika typer 
av utbyte mellan olika länder och även vissa 
EU-projekt så som ESF arbete med kom-
petensutveckling för personal vid Gottsunda 
centrum samt strukturfondsarbete.  
 
Med hänvisning till det aktiva arbete som 
redan bedrivs och nämndernas svar så föreslås 
därför att motionen avslås.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
 
 
 
































