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Nr 87. Interpellation av Staffan Yngve
(S) om varför inte källsortering har införts fullt ut inom kommunens egna
verksamheter
(KSN-2011-03-0204)
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Kommunen är en viktig länk i den kedja som
har ansvaret för avfallshanteringen. Många
av landets invånare sopsorterar flitigt. Under
sökningar i vårt närområde visar att nio av tio
hushåll tycker att vi måste källsortera mer för
miljöns skull.
Mängden hushållsavfall i Sverige uppgår till
mer än ett halvt ton per person. Ser man på hur
soporna behandlas är det tydligt att de flesta
hushållen försöker ta sitt ansvar. Jag har erfarit
att många verksamheter (offentliga och pri
vata) praktiserar en långtgående källsortering.
Verksamheterna har funnit detta vara en ange
lägen åtgärd. För företag kan det handla om att
ett bidrag till ett hållbart samhälle är positivt
för företagets varumärke.
När jag studerat hur det står till i kommu
nens verksamheter har jag förvånats över att
fullständig källsortering av avfall inte tillämpas
fullt ut överallt. Kommunen bör vara ledande
när det gäller sopsortering i vår egen verksam
het för att föregå med gott exempel. I dagarna
lär källsortering påbörjas inom socialtjänstens
verksamheter i Noatun på Väderkvarnsgatan,
vilket jag ser positivt på. Tydligen är det en ef
fekt av att många anställda varit lika undrande
som jag varför inte långtgående källsortering
införts för länge sedan.
Med anledning av detta skulle jag vilja ha
svar på följande:
1. Varför har inte långtgående källsortering
införts fullt ut inom kommunens egna verk
samheter?
2. Hur ser det ut i de upphandlade verksamhe
terna inom exempelvis vård och omsorg?
3. Är du beredd att verka för att en långtgåen
de källsortering tillämpas i alla kommunala

verksamheter inklusive dem vi upphand
lar?
Uppsala den 23 mars 2011
Staffan Yngve
Svar
Varför har inte källsortering införts fullt ut
inom kommunens egna verksamheter?
1. Idag finns förbättringspotential kopplat till
kommunens egen verksamhet. Vi delar den
synen och den miljöstrateg som för närva
rande rekryteras till KLK kommer bl a att få
uppdraget att jobba med att säkerställa att
kommunens alla verksamheter källsorterar
på ett bra sätt. Det är landets fastighetsägare
som bär det primära ansvaret för att käll
sortering kan genomföras i våra fastigheter.
Det är därför kommunens egna fastighets
ägare, eller de externa fastighetsägare som
kommunens verksamhet nyttjar, som skall
svara för bra stöd för källsortering.
2. Det finns idag upphandlade verksamheter
som bedrivs i fastigheter som inte har till
räckligt bra källsorteringslösningar. Vi vill
att det i framtiden klart skall framgå, som
ett skall krav vid upphandlingar av hyreslo
kaler, att källsortering är möjlig kopplat till
de verksamheter som kommunen finansie
rar.
3. Vi tycker att det är viktigt att kommunen
tillämpar en omfattande källsortering kopp
lat till alla verksamheter som finansieras av
kommunen. Vi anser att det redan framgår
av Hållbarhetsbokslutet och IVE att den
politiska ledningen kräver en hållbar inrikt
ning på verksamheterna och det inkluderar
en bra källsortering. För att förbättra kom
munens källsorteringsarbete kommer vi
att förbättra uppföljningen av kommunens
fastighetsbolag och förvaltningar, Vi tycker
också att skall kraven på upphandlade verk
samheter entydigt inkluderar källsorterings
ansvaret.
	  Uppsalahem utgör ett mycket gott kom
munalt exempel. Sedan 2007 har Uppsala
hem haft avfall som ett miljönyckeltal (att
minska mängden osorterat avfall). Under
157

Ser. A Nr 88, 2011-05-30

Uppsala den 26 april 2011
Stefan Hanna

Nr 88. Interpellation av Stavros Giangozoglou (S) om att stoppa svarttaxiverksamheten
(KSN-2011-0289)

Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Enligt Upsala Nya Tidning (100516) har svart
taxiverksamheten i Uppsala ökat kraftigt på
senare år. Polisens agerande måste därför bli
bättre.
Svarttaxiverksamheten bedrivs nästan helt
öppet och med en sådan arrogans att bilarna
kan stå parkerade varsomhelst utanför en Upp
salakrog utan att någon agerar. Ett besök t.ex.
på Dragarbrunnsgatan mellan Smedsgränd och
S:t Persgatan under kvällar och helger borde
övertyga alla om att åtgärder mot svarttaxin
behövs.
Uppsala kommun kan via lokala trafikfö
reskrifter med all sannolikhet försvåra denna
olagliga verksamhet. Brottsförebygganderå
dets medlemmar i Uppsala verkar på var sitt
håll, men också i samverkan för en lugnare och
säkrare stad. Dess medlemmar kan säkert finna
samarbetsformer även i den här frågan som le
der till en tryggare stad för unga tjejer och kil
lar som är på väg hem under kvällstid.
Socialdemokraterna i Uppsala vill att kom
munen i samverkan med andra instanser ska
stoppa svarttaxiverksamheten. Skälen är
många, bl.a. att skydda den lagliga taxinäring
ens verksamhet, bekämpa den ekonomiska
brottsligheten, och inte minst att öka säkerhe
ten för unga människor på stadens gator.
Därför vill jag ställa följande frågor till kom
munstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M):
• Vad har gjorts för att bekämpa svarttaxin
fram till idag?
• Kommer du att ta initiativ till gemensamma
aktiviteter med andra myndigheter och i så
fall vilka?
Uppsala den 29 april 2011
Stavros Giangozoglou
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hösten 2009 inleddes arbetet med att mil
jöcertifiera Uppsalahem vilket ska vara
klart under 2011. Uppsalahems hyresgäster
erbjuds en varierad sortering som tar hän
syn till miljö, kund och ekonomi. I de flesta
miljöstugor innebär det möjlighet att lämna,
kompost, brännbart, glödlampor, lågen
ergilampor, batterier, tidningar, glas och
pappersförpackningar. Där utrymme finns
och ingen central insamling är i närheten
tillhandahålls även plast och metall. Detta
anpassas kontinuerligt till kundernas behov
och de lokala förutsättningarna.

