
UppsaLla 
• " K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Astrid Nyström 2012-04-12 

Datum Diarienummer 
BUN-2012-0130.00 

Barn- och ungdomsnämnden 

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående ansökan om Uppsala 
som Millenniekommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på motion angående ansökan om Uppsala som Millenniekommun t i l l kommun
styrelsen avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
I motion väckt av Maria Gardfjell (MP) föreslår motionären att Uppsala kommun hos Sveri
ges Kommuner och Landsting ansöker om att b l i Millenniekommun. Mycket av det som 
kommunen respektive nämnden gör inom sitt ansvarsområde och inom den ordinarie verk
samheten kan sägas rymmas inom begreppet Millenniekommun. Nämnden är själv inte direkt 
engagerad i något specifikt projekt eller utbyte med andra länder men indirekt genom sitt kon
tor. Om kommunstyrelsen beslutar sig för att ansöka om medlemskap åtager sig nämnden att 
utföra det arbete som krävs inom ramen för nämndens tilldelade medel. För egen del anser 
dock nämnden att det inte är nödvändigt att b l i Millenniekommun för att arbeta för att bidra 
t i l l att millenniemålen uppfylls. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion daterad 9 februari 2012 och väckt 
av Maria Gardfjell (MP) angående ansökan om Uppsala som Millenniekommun (bilaga 1). 
Motionären föreslår att kommunful lmäkt ige beslutar att Uppsala kommun hos Sveriges 
Kommuner och Landsting ansöker om att b l i Millenniekommun. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga 2). 

Ärendet 
Svenska kommuner som arbetar för en bättre värld kan b l i Millenniekommuner efter ansökan 
hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har som mål att 100 kommuner ska bli 
Millenniekommuner under 2010-2012. Projektet finansieras av SIDA. 
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FN har ställt upp åtta mål, de så kallade millenniemålen: 
1 att halvera världens fattigdom och hunger 
2 att alla barn ska få gå i grundskolan 
3 att öka jämställdheten 
4 att minska barnadödligheten 
5 att minska mödradödligheten 
6 att stoppa hiv/aids och andra sjukdomar 
7 att säkerställa en mil jömässigt hållbar utvecklig 
8 att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder kring bistånd, handel samt skuldavskriv
ning. 

För att b l i Millenniekommun krävs att man v i l l bidra t i l l att målen uppfylls, göra en analys av 
vad kommunen gör som är t i l l stöd för millenniemålen samt lägga upp information om målen 
och kommunens hållbarhetsarbete på kommunens webbplats. 

SKL har ställt upp "regler" för hur det går t i l l att b l i en Millenniekommun och hur kommunen 
ska arbeta. SKL bidrar också med stöd och "verktyg" för att underlätta kommunernas arbete. 

Motionären nämner exempel på hur kommunen redan idag påverkar millenniemålen genom 
Uppsala klimatprotokoll samt genom SIU:s (Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i 
Uppsala) arbetet, som stärker invandrargruppernas möjligheter att göra insatser i sina hemlän
der samt kunskapsbas inom miljöteknik v id de båda universiteten. 

Synpunkter och påpekanden 
Att b l i en Millenniekommun kan ses som en del av kommunens hållbarhetsarbete framgår av 
hemsidan för Millenniekommun. Här kan man också läsa att 23 kommuner, en region och ett 
regionförbund i Sverige hittills har bl ivi t Millenniekommuner. Där nämns att "alla Millennie
kommuner arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Gemensamt är att alla - v id sidan av de 
praktiska insatserna - jobbar med att öka kunskapen och medvetenheten om de frågor som 
millenniemålen handlar om. 

Det mesta som Millenniekommuner gör sker på hemmaplan. Kommunernas miljö- och k l i 
matarbete är ett tydligt exempel på att det lokala och det globala hänger ihop. Ett annat exem
pel är att kommuner kan ställa etiska och sociala krav på inköpta varor. Att skapa etiska och 
sociala regler för kommunal upphandling kan hjälpa t i l l att förebygga barnarbete och säker
ställa lagstadgad lön och r imlig arbetsmiljö i fattiga länder." 

Vidare framgår att medlemskommunerna är engagerade inom vitt skilda verksamheter. Det 
rör sig om verksamhet i hemkommunen samt i vissa fa l l utbyte med städer/kommuner i andra 
länder inom pedagogiska frågor, räddningstjänst, återvinning av husgeråd och möbler, vatten
kvalitet, energi, kultur, jämställdhetsintegrering, rättvisemärkt med mera. 

På hemsidan nämns ett urval av de svenska finansieringskällor som finns tillgängliga för 
svenska kommuner och landsting v id finansieringen av projekt för internationellt utvecklings
samarbete. 
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Mycket av det som kommunen respektive nämnden gör inom sina ansvarsområden och inom 
den ordinarie verksamheten kan sägas rymmas inom begreppet Millenniekommun. I sin upp
dragsplan betonar nämnden bland annat kunskapsmålet. 

Nämnden är själv inte direkt engagerad i något specifikt projekt eller utbyte. Genom kontoret 
är däremot nämnden indirekt involverad i vänortsutbyte gällande ungdomsverksamhet. Kon
toret är tillsammans med en av Styrelsen för vård och bildnings grundskolor även engagerad i 
kommunens kontaktort i USA - Minneapolis. För kontorets del avser samarbetet pedagogiskt 
utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte. T i l l hösten avser kontoret att utvidga samarbetet t i l l 
att gälla även det sociala området innebärande erfarenhetsutbyte för en ökad måluppfyllelse 
gällande minskning av utanförskap. Ur den aspekten utgör skola och familjesituation viktiga 
områden för insatser. 

Inledande kontakter har av kontoret tagits med staden Budejovice i Tjeckien för att undersöka 
möjligheten att gå vidare med en gemensam ansökan om ett projekt inom ramen för EU:s livs
långa lärandeprogram. Projektet syftar t i l l att ta fram en metod för att utveckla studie- och yrkes
vägledares kunskaper om kraven i olika sektorer på arbetsmarknaden. 

Både kommunens förskolor och grundskolor ingår i olika EU-projekt. 

Utbildnings- och arbetsmarlmadsnämnden avsätter medel för gymnasieskolornas arbete med 
lärandet om hållbar utveckling. Syftet är att skolorna ska tilldelas Skolverkets utmärkelse Skola 
för hållbar utveckling samt att utveckla former för att arbeta med lärandet om hållbar utveckling. 

Myndighetsenheten inom socialnämnden för barn- och unga är engagerade i International 
Foster Care Organisation (IFCO) internationella Foster Care Organisation (IFCO) är ett inter
nationellt nätverk med syfte att f rämja och stödja fosterhemsfamiljer över hela världen. Orga
nisationen är en f r i v i l l i g - och medlemsbaserad organisation som tillhandahåller en mångkultu
rell plattform för ungdomar, fosterföräldrar, socialarbetare, akademiker, forskare, volontärer, 
media, politiker och andra för att nätverka och utbyta information på global basis. Andra del
tagare i Sverige är bland andra Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och Stiftel
sen Allmänna Barnhuset, som arbetar för att stödja socialt utsatta barn. 

Kontorets uppdragsenheter är sedan hösten 2011 involverat i det utvecklingsprojekt kring 
jämställdhetsintegrering som initierats av kommunledningskontoret. Utgångspunkten är en 
ansökan om statliga medel som SKL fördelar ut t i l l kommuner inom ramen för sitt "Program 
för Hållbar Jämställdhet". Uppsala kommun har i ett tidigare skede fått bidrag för att arbeta 
med jämställdhetsintegrering inom fritidsverksamheten (Vård & bildning), socialbidragsverk
samheten samt brandförsvaret. Kommunledningskontoret v i l l med sin ansökan nu i ett andra 
steg även få med ett antal uppdragskontor. 

KS mål om att kommunens service och tjänster ska erbjudas på ett likvärdigt sätt oavsett kön 
(KS mål m 1) fungerar som en imiktning för kontorets jämställdhetsintegrering. 
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I övrigt har U A K föl jande effektmål för projektet som visar vilka önskvärda tillstånd som för
väntas uppstå t i l l föl jd av projektet: 

1. V i d all uppföl jning av de tjänster som nämnderna finansierar gör kontoret för barn
ungdom och arbetsmarknad en analys utifrån kön. (Kommunstyrelsemål nr 2) 

2. Al la uppdrag innehåller krav som främjar jämställdhet mellan könen. (Kommunstyrel
semål nr 3) 

3. Uppdragsplanerna lyfter tydligt fram jämställdhetsperspektiv inom nämndernas områ
den. (Kommunstyrelsemål nr 4 och nr 7) 

De områden som kontoret beslutat arbeta med är: Resultat och kvalitet inom grundskolan; 
Genomströmning f rån socialbidrag t i l l arbetsmarknads-, utbildnings- eller sysselsättningsin
satser; Avbrott och tidiga byten från gymnasieskolan. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att 
- mycket av den ordinarie verksamhet som ligger inom nämndens ansvar ryms inom definit
ionen för millenniekommun 
- nämnden åtager sig det arbete som behöver utföras om kommunen beslutar sig för att ansöka 
om medlemskap 
- svårt att bedöma de kommunalekonomiska konsekvenserna eftersom mycket ryms inom 
ordinarie verksamhet samt utbyte som redan pågår. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Remiss: Motion av Mar in Gardf je l l (MP) om ansökan om Uppsala som 
Milleimiekominun 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende, 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit t i l l Registrator, Komimmledningskontoret, senast:! juni 2012. 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
Kanslichef 
Kömmunledningskontoret 
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Motion till kommunfullmäktige 

Ansökan om Uppsala som Millenniekommun 

m . 20» * 13 

Åi- 2000 samlades världens ledare till det så kallade MiHennietoppmötet i FN:s högkvarter i New 
York. Det var historiens hittills största toppmöte med 147 stats- och regeringschefer och 
deltagare Från FN;s medlemsländer. 

I MiUenntedeklamtionen skriver världens ledare: "Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för 
att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala 
planet" Ff4:s millenniemål rör miljö, rättvis handel och stöd till utvecklingsprojekt och sätten att 
bidra till millenniemålen är många. 

FN har ställt upp åtta mål, de så kallade tmlknmmåkm 

1. att halvera världens fattigdom och hunger 
2, att alla bam ska få gå i grundskolan 
3. att öka jämställdheten 
4. ätt minska barnadödligheten 
5, att minska mödradödligheten 
6, att stoppa spridningen av hiv/aids ocli andra sjukdomar 
7. att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling och 
8, att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder Icring bistånd, handel samt skuldavslcrivning. 

Svenska kommuner som arbetar för en bättre värld kan bli Millenniekommuner. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SICL) driver projektet och SIDA finansierar projektet. SKL har som 
mål att 100 kommuner ska utnämnas på tre år, från 20101 o m 2012. SKL bidrar också med stöd 
och verktyg för att underlätta kommunernas arbete att uppfylla milleiiiiiemålen. 

For att en kommun ska kunna utses till Millenniekommun krävs, något förenklat, följande: 

1. Vilja bidra till att milleiiniemålen uppfylls. 
2. Göra en analys av vad kommunen gör som är till stöd för millenniemålen. 
3. Lägga upp information om millenniemålen och kommunens hållbarhetsarbete på kommunens 
webbpiats. 

Mer information om processen finns beskrivet på webbplatsen Millenniekommun.se 

Kommunens åtagande innebär således att det tas fram en sammanställning om hur olika 
• kommunala verksamheter påverkar millenniemålen och hur kommunen kan bidra till en bättre 
utveckling. Det innebär vidare att kommunen ska medverka till att öka kunskapen, intresset och 
engagemanget för dessa Mgor bland kommunens invånare. 
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miljöpartiet de B^m^m 

Miljöpartiet anser att Uppsala kommun ska ställa sig- bakom FN:s MiUenniedeklaration. Vi har ett 
kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och järnställdhet 
upprätthålls såväl i vår kommun som i hela världen. Goda exempel på hur vi påverkar • 
.millenniemålen finns bland annat i arbetet med Uppsala klimatprotokoll, det samarbete mellan 
kommunen, organisationer och företag, som syftar till att sänka energianvändningen och minska 
vår gemensamma klimatpåverkan. Ett annat exempel är Samarbetsorganisation för 
Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) som genom sitt arbete stärker invandrargruppers möjligheter 
att göra insatser för sina ursprungsländer genom att sprida information. Ytterligare ett exempel är 
den kunskapsbas som finns i kommunen vad gäller miljöteknik vilket bidrar till en positiv hållbar 
utveckling, exempelvis Centrum för uthålligt lantbruk vid SLU och Centrum för förnybar 
elenergiomvandling vid Uppsala universitet 

På webbplatsen Millenniekommim.se finns intressanta exempel på hur andra kommuner arbetar 
med att uppfylla millenniemålen. Det är Miljöpartiets fasta övertygelse att Uppsala kommun som 
landets fjärde största kommun har en viktig roll och har mycket att bidra med. Miljöpartiet har 
också en förhoppning om att det ska uppmuntra til! en ökad vilja och förståelse till att uppnå 
ännu bättre åtgärder för en mer hållbar utveckling och global solidaritet 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar följande: ; 

titt Uppsala kommun hos Sveriges Kommuner och Landsting ansöker om att bli Milknnkkommtin : 

Uppsala 9 februari 2012 

Maria Gardfjell (MP) 
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Uppsala 
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Handläggare 
Astrid Nyström 

Datum Diarienummer 
2012-04-12 BUN-2012-0131.50 

F Ö R S L A G 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående ansökan 
om Uppsala som Millenniekommun, KSN-2012-0420 

Kommunstyrelsen har hemställt om Barn- och ungdomsnämndens yttrande över rubricerad 
motion. Med anledning härav v i l l nämnden f ramföra följande: 

Mycket av det som kommunen respektive nämnden gör inom sitt ansvarsområde och inom 
den ordinarie verksamheten kan sägas rymmas inom begreppet Millenniekommun. Visserli
gen är den svenska grundskolan obligatorisk, men i sin uppdragsplan betonar nämnden bland 
annat kunskapsmålet. I förordet t i l l planen skriver nämnden att: "Uppsalas unga ska erbjudas 
en god utbildning och en god social utveckling med god hälsa oavsett bakgrund, behov och 
förutsättningar.". A v uppdragsplanen framgår även att "nämnden prioriterar tidiga satsningar i 
förskolan och de första skolåren. Förskolebarnen och de yngre eleverna i skolan uppmärk
sammas för att öka deras möjligheter att senare nå goda skolresultat. Varje elev ska ha mö j 
lighet att uppnå kunskapsmålen i alla ämnen, oberoende av föräldrarnas utbildning eller förut
sättningar i övrigt." . . . "Barn lever under olika vil lkor och med olika förutsättningar, men 
skolans uppdrag är att ge alla elever förutsättningar och möjligheter att nå minst betyget god
känt i alla ämnen." 

Nämnden anser att kunskap inom olika ämnen är en förutsättning för att senare i livet kunna 
bidra t i l l en hållbar utveckling. 

Nämnden är själv inte direkt engagerad i något specifikt projekt eller utbyte med andra länder. 
Genom nämndens kontor är däremot nämnden indirekt involverad i vänortsutbyte gällande 
ungdomsverksamhet samt tillsammans med en grundskola inom Vård & bildning engagerad i 
kommunens kontaktort Minneapolis. För kontorets del avser samarbetet med Minneapolis 
pedagogiskt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte. T i l l hösten avser kontoret att utvidga 
samarbetet t i l l att gälla även det sociala området innebärande erfarenhetsutbyte för en ökad 
måluppfyllelse gällande minskning av utanförskap. Ur den aspekten utgör skola och familjesi
tuation viktiga områden för insatser. 

Både kommunens förskolor och grundskolor ingår i olika EU-projekt. 
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Kontorets uppdragsenheter är sedan hösten 2011 involverat i det utvecklingsprojekt kring 
jämställdhetsintegrering som initierats av kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens mål 
om att kommunens service och tjänster ska erbjudas på ett likvärdigt sätt oavsett kön (Kom
munstyrelsemål nr 1) fungerar som en inriktning för kontorets jämställdhetsintegrering. 

De områden som kontoret beslutat arbeta med är: Resultat och kvalitet inom grundskolan; 
Genomströmning från socialbidrag t i l l arbetsmarknads-, utbildnings- eller sysselsättningsin
satser; Avbrott och tidiga byten f rån gymnasieskolan. 

Om kommunstyrelsen beslutar sig för att ansöka om medlemskap åtager sig nämnden att ut
föra det arbete som krävs av nämnden. För egen del anser dock nämnden att det inte är nöd
vändigt att b l i Millenniekommun för att arbeta för en hållbar utvecklig och därmed en vi l ja att 
bidra t i l l att millenniemålen uppfylls. 

Nämnden har svårt att bedöma de kommunalekonomiska konsekvenserna. Eftersom mycket 
ryms inom befintlig verksamhet och utbyte som redan pågår bedömer nämnden att eventuell 
medverkan från nämnden kommer att rymmas inom nämndens tilldelade medel. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 


