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Uppsala, den 27 november 2017

Motion av Stefan Hanna (C) om
kompetensutveckling för beslutsfattare
Åtminstone sedan industrialiseringen så har världen förändrats i en exponentiellt ökande
takt. Det betyder att samhället förändras snabbare idag än någonsin tidigare. Vår
föränderliga omvärld ställer stora krav på att Uppsala kommun har förmåga att
kontinuerligt ställa om sina verksamheter till en ständigt ny verklighet. En
grundförutsättning för detta är att kommunens beslutsfattare, vi förtroendevalda, sitter på
tillräckliga kunskaper om hur världen ser ut, vilka makrotrender som styr utvecklingen,
samt vilka utmaningar och möjligheter detta innebär för Uppsala kommuns olika
verksamheter.
Den huvudsakliga fackkompetensen ska finnas, och finns i stor utsträckning, bland
kommunens medarbetare. Detta är emellertid inte tillräckligt för att säkerställa kommunens
förmåga att utvecklas och ställa om i takt med omvärlden. Dagordningen för kommunens
ledning kontrolleras av oss förtroendevalda, varför en större grundläggande kunskap om
och förståelse för nya utmaningar och möjligheter krävs bland oss.
Utan kontinuerlig kompetensutveckling finns en betydande risk för att Uppsala kommun
kör fast i gamla hjulspår och gör saker på samma sätt som de alltid gjorts. Detta kan leda
till att de tjänster vi levererar till Uppsalas invånare inte längre motsvarar deras
förväntningar, och i förlängningen att människor tappar förtroendet för Uppsala kommun
och den lokala demokratin.
Centerpartiet vill därför se att Uppsala kommun inför ett årligt återkommande
utbildningstillfälle för Uppsalas förtroendevalda, där fokus ligger på ledarskap och
professionellt styrelsearbete för att öka förtroendevaldas förmåga att leda den kommunala
verksamheten, samt kompetensutveckling inom ett par relevanta områden där den
kommunala verksamheten står inför utmaningar och möjligheter. Mycket relevanta
områden att börja med anser vi skulle vara de följande:

Digitalisering
Digitalisering har redan revolutionerat näringslivet. Förhållandevis nya bolag som Google,
Amazon och Facebook har på kort tid stöpt om hela branscher. För Uppsala kommuns del
erbjuder digitalisering enorma möjligheter att till exempel effektivisera och höja kvaliteten
inom äldreomsorgen och skolan, att stärka det lokala näringslivet inom ICT-klustret samt
underlätta medborgardialog, invånarinflytande och synpunkts- och klagomålshantering.
Arbetsmiljö
Uppsala kommun får, i likhet med näst intill samtliga andra svenska kommuner, allt
svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det råder brist inom flera
professioner som är nödvändiga för en välfärd av hög kvalitet, däribland lärare,
sjuksköterskor och socionomer. Ett bättre förbättringsarbete för våra medarbetares
arbetsmiljö skulle kunna bidra till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, minska
ohälsotalen bland medarbetarna samt stärka kommunens varumärke.
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Miljö och klimat
Klimatförändringarna, och därtill kopplade miljöproblem, är vår tids stora utmaning.
Uppsala ligger långt fram i sitt klimatarbete, men med större kompetens bland såväl
förtroendevalda som tjänstemän kring ny teknik, nya material och smartare arbetssätt
skulle vi kunna göra ännu mer för att främja en grön omställning.
Åldrande befolkning
Svenskarnas och Uppsalabomas medelålder är högre än någonsin tidigare och kommer
fortsätta öka åtminstone de närmaste decennierna. Det är en i grunden mycket positiv
utveckling och ett resultat av det senaste seklets ekonomiska, tekniska och medicinska
framgångar. Utvecklingen innebär emellertid att vård- och omsorgsbehoven kommer att
öka parallellt med att de som arbetar och finansierar vården och omsorgen blir en allt
mindre andel av befolkningen. Här behövs större kunskaper bland oss förtroendevalda för
att säkerställa att människor håller sig friska längre och att vården och omsorgen blir mer
effektiv.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att införa ett årligt återkommande kompetensutvecklingstillfälle för Uppsalas
förtroendevalda i enlighet med motionens intentioner.

Uppsala, den 18 januari 2018

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla
Uppsala
Uppsala behöver stärka sin attraktion som turistort och besöksdestination, liksom
kvaliteten på rekreationsområden i kommunen. Få områden i Uppsala har sådan potential
för detta ändamål som Gamla Uppsala. Gamla Uppsala hyser enorma kulturhistoriska
värden, och några av de viktigaste arven från det medeltida och fönnedeltida Sverige.
Här finns bland annat Uppsala högar från vendel- och vikingatiden, Gamla Uppsala kyrka
som var ett av Sveriges tidigaste biskopssäten, Tingshögen som tros ha spelat en roll i
forna tiders kungaval, påvestenen som donerades till Sverige av påve Johannes Paulus II
och gravarna efter Erik den Helige och flertalet viktiga vetenskapsmän. Därtill finns här
också Vikingamus&t, Disagården och Odinsborg. Kort sagt så har Gamla Uppsala alla
förutsättningar för att locka historie- och kulturintresserade från hela världen.
Idag är förutsättningar för turistnäring i området dessvärre dåliga, och många av de
faciliteter för detta ändamål som finns i området är omoderna, slitna och nedgångna.
Somliga av kulturminnena är grovt vandaliserade, toaletter och andra hygienfaciliteter är ur
funktion och området är ostädat och dåligt upplyst.
Genom att förbättra förutsättningarna för besöksnäring i Gamla Uppsala skulle vi dels
bättre kunna förvalta Uppsalas — och Sveriges — viktiga kulturhistoriska arv, och skapa
många viktiga arbetstillfällen som kräver liten eller ingen utbildning, under åtminstone vår,
sommar och tidig höst.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige

att ge relevanta delar av Uppsala kommuns organisation i uppdrag att tillsammans med
Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Region Uppsala
renovera och utveckla det berörda området till ett rekreationsområde och en
besöksdestination, med större besökskapacitet än idag.
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