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Motion angående lärare som utsätts för hot och våld
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Nära 5 500 lärare i grundskolan och gymnasiet som är medlemm
• -.e • - 4.:r deltagit i
Lärarbarometern om våld och hot. Av dem svarade 45 procent att de själva blivit utsatta för våld eller hot
på sin arbetsplats. Enligt var fjärde lärare har våldet ökat under de senaste tre åren. Enligt en
enkätundersökning, som Lärarnas Riksförbund genomförde bland 2 000 medlemmar år 2015, är var tredje
lärare rädd att bli anmäld av elev eller förälder. 38 procent har blivit hotade och nästan hälften anser att
hoten ökat de senaste åren.
Problemet med lärare som utsätts för hot eller våld är växande. I Stockholms stad har anmälningarna om
hot och våld mot skolpersonalen ökat från 357 anmälningar under 2014 till 562 under 2015. I Uppsala
kommun infördes ett system för rapportering av sådana incidenter i slutet av 2014. För 2015 rapporterades
110 fall av hot och våld. Till och med maj 2016 hade 99 fall rapporterats.
Lärarfacken betonar att lärare behöver starkt stöd från skolledning och föräldrar. Jag delar den
uppfattningen. Föräldrarna har kommunen mindre kontroll över, men skolledningen och skolförvaltningen
står under demokratisk styrning.
En förekommande uppfattning bland lärare är att många är rädda för att ingripa mot hotfulla situationer
eftersom de är rädda för att få anmälningar emot sig. Även om läraren blir helt frikänd, så kan de ändå vara
"körda". Många rektorer väljer att omedelbart lyfta bort anmälda lärare från undervisningen. En orsak till
detta anses vara att skolledningar är rädda att skolan ska fa dåligt rykte.
"Vi behöver också få en förståelse för att regler och gränser för att få studiero och ordning inte står i
motsättning till omsorg och ett frimodigt klimat i skolan", skriver LR:s nyss avgångne förbundsordförande
på sin blogg, där han också oroas över att vi får allt fler lärare som inte vågar agera och gripa in av rädsla
för att bli anmälda av elever och föräldrar.
Ett fackligt ombud vittnar i DN 17/4 om att lärare dagligen ringer och gråter och att många är "helt
knäckta". Det är nu uppenbart att det behövs krafttag från politiskt håll för att stötta upp lärarna. Det
behövs en kedja av tillit från de enskilda lärarna, som ska kunna lita på sin rektor. Rektor ska kunna lita på
högre tjänstemän. Tjänstemännen ska kunna lita på politikerna. Här är det viktigt att Uppsala kommun gör
sin del för att få en bild av problemens omfattning och vidtar åtgärder för att vända utvecklingen. Det
behövs en tydlig kartläggning och redovisning av nyckeltal som bör rapporteras i kommunens
årsredovisning såsom:
-

lärarnas tillit till överordnade nivåer,
lärarnas frimodighet i att sköta sina uppgifter och att upprätthålla ordning och studiero,
antalet anmälda lärare
antalet lärare som årligen stängts av eller på annat sätt fått negativa personliga konsekvenser av sitt
arbete,

Det behövs också en tydlig handlingsplan för hur samtliga nämnda styrningsnivåer kan stötta de andra
nivåerna, i synnerhet lärarna. En handlingsplan kan lämpligen utarbetas med hjälp av en styrgrupp med
representanter för berörda fackförbund, samt representanter för förtroendevalda och
kommun/förvaltningsledning.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Utbildningsnämnden
Att utarbeta en handlingsplan i syfte att öka tryggheten för lärarna
Att nyckeltal, i enlighet med motionens intentioner, tas fram och redovisas öppet, exempelvis i kommunens
årsredovisning.
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Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av en valkrets. Det tidigare kravet
om att en kommun, med minst 24.000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget
fr o m allmänna valen 2018.
Nya vallagen skriver i 4 kap, §§ 11-12
"11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera
valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det
finns särskilda skäl för det."

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med
utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir
proportionerlig utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll.
Detta innebär att Uppsala kommun nu borde bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår är regeln
enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara.
Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt
konsekvens har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket värda
beroende på var i kommunen man bor, eller vilket parti man röstar på. Ett parti kunde mista eller vinna
ett flertal mandat på bara några få rösters marginal, då fördelningen grundades enbart på aktuell
valkrets och inte kommunen som helhet.
Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala intressen
skulle få genomslag i samband med de stora kommunsammanslagningarna runt i Sverige. På så vis
kunde synpunkter från de tidigare, mindre kommunerna komma fram i kommunfullmäktige. Det har
nu gått 35 år sedan dess. Idag förekommer det ytterst sällan lokala partier i en viss del av en kommun,
eller lokala intressen som ger valkretsarna någon betydelse.
Utifrån detta, samt att i princip inget parti i de senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av
valkretslistor, kan valkretsindelningen ses som utspelad. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är
därför att det i nuläget inte finns några skäl att behålla den. Uppsala kommun bör därför använda
grundregeln i nya vallagen om att kommunen ska utgöra endast en valkrets.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Uppsala kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 består av en valkrets
att
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Motion om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala
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Liberalerna

Jag tror att alla, oavsett parti, kan hålla med om att näringslivets betydelse för vår
samhällsutveckling och tillväxt är stor. Utan företag och entreprenörer blir resurserna till
skola, vård och omsorg obefintliga. Det är företagen som får hjulen att snurra och ger
samhället möjlighet att utvecklas. Förståelsen för de enskilda företagarnas situation måste
finnas med i varje politikers och varje tjänstemans förslag och arbete. Det är en skör tråd
mellan konkurs och framgång, mellan att en lysande affårsi& förvekligas eller går om intet.
Många företagare kan vittna om hur svårt det var att starta sitt företag, hur svårt det var och
fortfarande kan vara att få finansiering eller hitta de rätta kontakterna. Uppsala kommun kan
göra mycket för att ännu fler företag startas och drivs med framgång.
I Uppsala kommun pågår ett fruktsamt arbete med näringslivsfrågor, där kommunen är
partner i en del, medan annat görs av andra aktörer. Det finns alltså ett antal instanser som
direkt eller indirekt jobbar med frågor kring entreprenörskap och företagande, var för sig eller
ihop med en eller flera aktörer. Varje aktör har förvisso sin specialisering, det kan handla om
Ung Företagsamhet som utbildar lärare och ungdomar i eget företagandet, Drivhuset som
hjälper studenter att bli entreprenörer eller Nyföretagarcentrum som hjälper och stöttar
företagare i sin roll. För att nämna ytterligare några som sysslar med liknande frågor: Stuns,
Uppsala Bio, Uppsala Innovation Center, Almi, Connect Uppsala, Innovation Akademiska,
Forskarpatent i Uppsala, UUAB Holding, UU Innovation, SLU Holding mm.

Det som saknas i Uppsala är en samordning eller fysisk ingång till företagandet oavsett
storlek eller komplexitet. En del kommuner jobbar med så kallade näringslivshus. Malmö är
ett exempel. Uppsala skulle med tanke på allt som redan görs kunna bli betydligt bättre i
frågor kring entreprenörskap och företagande om en medveten inventering av allt som redan
görs genomförs i syfte att samordna och förtydliga och sedan skapa ett hus där idéerna kan
frodas, omhändertas och utvecklas. Mycket av det som görs är inte direkt kopplat till Uppsala
kommun som ett politiskt organ, utan många aktörer arbetar som självständiga enheter, som
Almi och Connect. Men kommunen kan vara ledaren i ett arbete som samlar alla goda krafter
för ETT näringsliv i Uppsala.
För att underlätta ovanstående bör Uppsala kommun därför skapa ett näringslivshus i Uppsala.
Det bör ligga centralt och vara stort nog för att företag eller organisationer som idag är
uppbundna av andra avtal ska kunna ansluta när tillfålle ges. Att placera kommunens
näringslivsenhet i samma lokaler borgar för tätt samarbete och goda möjligheter för bättre
förutsättningar för näringslivet i Uppsala kommun. Enligt Liberalerna ska Uppsala ha en
ingång för alla som vill starta och driva företag, oavsett om det handlar om en
snickeriverkstad, utveckla ny medicin eller speldesign.
Mot denna bakgrund yrkar jag att kommunstyrelsen ges uppdrag att utreda möjligheterna att
skapa ett näringslivshus i Uppsala kommun i enlighet med föredragningen.
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