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Nr 82. Fråga av Erik Pelling (S) om hur
riskerna för parasiter i uppsalabornas
dricksvatten hanteras
(KSN-2011-0174)

Kommunfullmäktige

Fråga
Till ordföranden i det kommunala VA-bolaget
Uppsala Vatten
I november 2010 tvingades Östersunds kom
mun gå ut och varna sina invånare från att
dricka av det kommunala dricksvattnet sedan
parasiten Cryptosporidium hittats i vattnet och
många insjuknat i magsjuka. Först i februari
2011 kunde Östersundsborna börja dricka av
kranvattnet igen.
Att ha tillgång till rent dricksvatten är en
strategisk resurs som vi i Sverige lätt tar för
given. Men genom att kartlägga allmänhetens
samtal till sjukvårdsrådgivningen har Livs
medelsverket kunnat påvisa att parasitutbrottet
i Östersund i själva verket bröt ut långt innan
kommunen blev medveten om problemet och
kunde gå ut med sin varning. Kartläggningen
avslöjar dessutom (enligt SvD 2011-03-01) att
flera ganska omfattande utbrott i ett antal kom
muner aldrig har uppmärksammats. År 2008
drabbades exempelvis uppemot 1500 perso
ner i Helsingborg av plötslig magsjuka utan
att kommunen fick vetskap om det. Ett utbrott
som om det varit känt hade kvalat in som ett av
de största i Sverige i modern tid.
Enligt de preliminära resultaten från Livs
medelsverkets kartläggning finns det ett tydligt
samband mellan en hög nivå av magsjuka och
att man är hänvisad till att dricka ytvatten och
inte grundvatten. I Uppsala kommun finns fem
ton dricksvattenverk för kommunalt dricksvat
ten men det är bara verket i Almunge som även
försörjer Länna som tar sitt vatten direkt från
en ytvattentäkt.
Vattenverket i Almunge som sen starten
1974 tar sitt vatten från den relativt grunda
Lännasjön har en rening i tre steg med kemisk
fällning, långsam filtrering och desinfektion

med klor. Det är en rening som genom åren har
levererat ett vatten av god kvalitet till de 1300
abonnenterna i Almunge och Länna.
Östersund 2010 visar dock att den tradi
tionella reningen inte förslår mot en plötslig
förorening i form av exempelvis en parasit.
Livsmedelsverket rekommenderar därför idag
en kombination av reningstekniker där UVbelysning i kombination med den befintliga
reningen lyfts fram som en bra säkerhetsåtgärd
mot eventuella parasiter.
Någon regelbunden provtagning för att upp
täcka parasiter i vattnet utförs inte på något av
vattenverken i Uppsala. I dagsläget finns inte
heller några planer på ytterligare reningssteg
vid vattenverket i Almunge.
Mina frågor till ordföranden i Uppsala Vat
ten och Avfall AB, Kristian P Ljungberg (M)
är därför:
• Finns det någon beredskap för att kunna
hantera och parera föroreningar i Uppsa
las vattentäkter av den här typen och finns
det anledning att befara en ökad hotbild till
följd av exempelvis klimatförändringarna?
• Kommer bolaget framöver att införa regel
bundna parasitprover?
• Avser bolaget att förstärka reningen vid vat
tenverket i Almunge i enlighet med Livs
medelsverkets nya råd för att kunna före
bygga smittspridning via parasiter?
Uppsala den 3 mars 2011
Erik Pelling
Svar
Fråga 1
Generellt bedöms risken för spridning av para
siter som Cryptosporidium och Giardia i grund
vatten vara mycket liten. I de fall spridning
har konstaterats rör det sig om ytvatten. Den
kommunala vattenförsörjningen är baserad på
grundvatten vid alla vattenverk i kommunen
med undantag för Almunge vattenverk.
En förändring i nederbördsmängd vid en kli
matförändring kan medföra att parasiter från
djurspillning i samband med översvämningar
och från överbelastade avloppssystem sprids i
större omfattning i sjöar och vattendrag. Någon
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ökad spridning av parasiter via grundvatten be
döms inte en klimatförändring medföra.
Fråga 2
Uppsala Vatten har tagit prov på Cryptospo
ridium i Almunge vattenverk enligt nya re
kommendationer från Livsmedelsverket och
kommer att fortsätta med provtagning så länge
vattenverket är i drift.
Enligt tidigare rekommendation från Livs
medelsverket ansågs provtagning inte vara
nödvändig på vattenverk med tre så kallade
barriärer. Skälet var att inte ta i anspråk den
mycket begränsade analyskapaciteten som
finns. Det är endast Smittskyddsinstitutet, SMI,
som kan analysera Cryptosporidium i Sverige.
Den begränsade analyskapaciteten skulle i för
sta hand användas av ytvattenverk med färre
barriärer än tre.
Fråga 3
I Livsmedelsverkets vägledning till dricksvat
tenföreskrifterna sägs att ett ytvattenverk ska
vara försett med två eller tre barriärer som kan
förhindra att skadliga mikroorganismer sprids.
Antalet beror på råvattnets kvalitet.
Barriärer kan bygga på avskiljning eller in
aktivering av mikroorganismer. Det är önskvärt
att barriärer som bygger på bägge principerna
förekommer i behandlingen.
I Almunge vattenverk finns kemisk fällning
och långsamfiltrering som bägge räknas som
avskiljande barriär. Inaktivering eller desinfek
tion sker med klordioxid som är en godkänd
barriär för parasiter.
Klordioxid, är trots namnet, inte en metod
där klor är den reaktiva komponenten. Det är
i stället syre i en mycket reaktiv form som är
verksamt. Behandling med klordioxid ska allt
så inte förväxlas med klor som anses ha dålig
effekt på parasiter som Cryptosporidium och
Giardia.
Klordioxid är en mycket effektiv metod att
inaktivera mikroorganismer. Den har dock liten
användning i Sverige eftersom det är en kom
plicerad metod som bygger på att klordioxiden
tillverkas i samband med att den ska tillsättas
till vattnet. Den metod som är vanligast för in
aktivering av parasiter är UV-ljus eftersom det
152

är en enkel metod att installera och använda.
För Almunges del är troligtvis klordioxid en
bättre metod än UV-ljus eftersom UV-ljus krä
ver att vattnet innehåller mycket lite partiklar
(suspenderat material). Partiklar kan skymma
UV-ljuset så att det inte når alla parasiter. Rå
vattnet från Östra Långsjön är av den karak
tären att ett tillräckligt partikelfritt vatten inte
alltid kan garanteras.
Behandlingen i Almunge har under lång tid
varit helt i enlighet med Livsmedelsverkets nu
varande rekommendationer, även för parasiter.
Vattenverket i Almunge som försörjer Alm
unge och Länna kommer under hösten 2014 att
ersättas med vatten från Uppsala stad via en
ledning.
Uppsala den 25 mars 2011
Kristian P Ljungberg
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Nr 83. Fråga av Caroline Andersson (S)
om matrutiner för äldre personer med
hemvårdsinsatser
(KSN-2011-0205)

Kommunfullmäktige
Fråga
Till ordföranden i äldrenämnden
Företaget Aleris hemvård sköter servicen åt
ett 30-tal äldre personer i Uppsala kommun. I
åtagandet ingår att erbjuda mat levererad till
hemmet en gång per dag eller per vecka. Nu
har Aleris cateringfirma gått i konkurs och ut
föraren meddelar i UNT den 15/3 2011 att de
kommer att erbjuda färdigmat från affären om
vårdtagarna hör av sig till Aleris och säger att
de vill ha det. Aleris meddelar vidare att ett
nytt avtal med en cateringfirma kan vara på
plats först om ca två veckor.
Min fråga till ordföranden i äldrenämnden
Ebba Busch (KD) är därför:
• Tycker du att det är rimligt att äldre perso
ner med hemvårdsinsatser måste ringa in till
Aleris för att få den mat som de enligt sina
genomförandeplaner har rätt att få levererad
dagligen eller per vecka till hemmet?

Nr 84. Fråga av Maria Gardfjell (MP)
om utbetalningarna från Uppsala kommun till arenabolaget (Gränby Arena)
har stoppats
(KSN-2011-0212)

Kommunfullmäktige
Fråga
Till kommunstyrelsens ordförande
Förvaltningsrätten har upphävt KF:s beslut om
Gränby Arena. Min fråga till kommunstyrel
sens ordförande blir därför: Har alla utbetal
ningar från Uppsala kommun till arenabolaget
stoppats?
Uppsala den 28 mars 2011
Maria Gardfjell

Uppsala den 23 mars 2011
Caroline Andersson
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Nr 85. Interpellation av Johan Lundqvist
(MP) om miljökvalitetsnormer – överskridanden av normen för kväveoxider
(KSN-2011-0201)

Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Luftkvalitén på Kungsgatan har försämrats
kraftigt när det gäller kväveoxidnivåerna.
Under 2010 överskreds dygnsnormvärdet 60
mikrog/m3 vid ett fyrtiotal tillfällen, trots att
miljökvalitetsnormen bara tillåter sju överskri
danden per år. Redan i mitten av mars 2011 har
normvärdet överskridits vid 9 tillfällen.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande
blir därför
• Vilka åtgärder avser du vidta för att miljö
kvalitetsnormen avseende kväveoxidnivåer
ska uppfyllas?
Uppsala den 22 mars 2011
Johan Lundqvist
Svar
Vi arbetar brett med att söka lösningar så att vi
på kort och lång sikt kan säkerställa acceptabel
luftkvalitet och klara miljökvalitetsnormen för
NoX, inom Uppsala kommun. Utmaningen är
komplex och delas med andra större kommu
ner i Sverige som t ex Stockholm och Umeå.
Några av skälen till de oacceptabla nivåerna
av NoX i centrala Uppsala är;
– Långa och kalla vintrar leder till att fordonens
motorers produktion av kvävedioxider ökar.
– Trots att moderna dieselmotorer klassas
som miljövänligare än andra lätt tillgäng
liga energislag leder dieselmotorer med
högre kompression till mer utsläpp av NoX.
Allt fler miljövänliga dieselfordon säljs och
trafikerar våra vägar.
– Uppsala centrum har under en längre tid
varit en byggarbetsplats vilket gör att opti
mala trafikflöden idag inte kan uppnås. Ett
sådant aktuellt exempel är renoveringen av
Islandsbron som försvårar de centrala tra
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fikflödena och bidrar till en högre grad av
centrala NoX utsläpp.
Några av våra åtgärder hittills;
– Vi har och fortsätter att investera i stomlin
jer som bidrar till att allt fler av våra med
borgare väljer att använda kollektivtrafiken
istället för att använda egen bil.
– Vi investerar i ett nytt Resecentrum för att
ytterligare stimulera till ett ökat kollektiv
trafikresande.
– Vi har utökat möjligheten för barn och unga
att utnyttja sina skolbusskort och därigenom
minska föräldrars skjutsande.
– Vi har infört ett dubbdäcksförbud som un
der vintern bidragit till betydligt mindre bil
trafik i centrala Uppsala. Förhoppningsvis
kommer även fortsättningsvis många med
borgare att välja att köra runt istället för ige
nom Uppsala city när sommardäcken rullar
i vår kommun.
– Vi har infört 30 km/h i centrala Uppsala vilket
haft många fördelar bl a trafiksäkerhetsmässiga
och även skapat en jämnare central körning.
– Vi tar upp gatusand oftare och använder oss
av teknik som bättre hindrar att luften blir
mer förorenad.
– Vi har koordinerat/samordnat stora delar av
vår kommunala logistik till kommunala verk
samheter, vilket gjort att antalet leveranser till
olika enheter i stor utsträckning minskat.
Ytterligare åtgärder som utreds;
– Spårtaxilösning som framförallt kan trans
portera medborgare till och ifrån bl a Stu
denternas, Akademiska sjukhuset och Glun
tenområdet.
– Att införa miljözon i centrala Uppsala för
tung trafik.
– Att utöka antalet stomlinjer och servicegra
den i stomlinjerna dvs fler stomlinjer och att
frekvensen av bussar blir högre per linje.
– Att stadsbussar använder t ex bättre filter
som minskar den negativa miljöpåverkan.
– Att stadsbussar använder miljösmartare
bränslelösningar.
Uppsala den 26 april 2011
Stefan Hanna
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Nr 86. Interpellation av Ilona Szatmari
Waldau (V) om jämställdhetsintegrering
(KSN-2011-0203)

Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige har tidigare diskuterat
det uppdrag som fullmäktige gett om att alla
nämnder och styrelser ska arbeta med jäm
ställdhetsintegrering. Hur just detta uppdrag
implementerats i verksamheterna fick dock
inget svar i den fullmäktigedebatten.
I debatten framkom att kommunen tänkte
ansöka om fortsatt medel från SKL för projek
tet Hållbar jämställdhet i Uppsala kommun.
Den ansökan som inlämnats till SKL har inte
beviljats vilket på nytt väcker frågan om hur
arbetet ska fortsätta i Uppsala kommun.
Den utvärdering av projektet som gjorts vi
sar att ett värdefullt arbete har utförts men att
det brister på kommunledningskontoret. Ut
värderingen konstaterar att bristerna i arbetet
på central nivå, bland tjänstemän och politiker,
kan tolkas som ”passivt motstånd, skenhand
lingar, där jämställdhetsfrågor tas upp och
åtgärder vidtas men i icke centrala delar av
organisationen, utan att förutsättningar för att
arbetet ska kunna ge resultat ges”. En tolkning
som utredaren menar i viss mån stöds av tidi
gare utvärderingar av Uppsala kommuns jäm
ställdhetsarbete.
Utredning är alltså positiv vad gäller arbetet
i de enheter som ingick i projektet men negativ
till det arbete som utförts på central och sam
ordnande nivå, dvs. stadsledningskontoret och
inom politiken. Utredaren konstaterar att det
är ”vitalt för jämställdhetsintegreringsarbetet
att ledningen är synlig, engagerad och leder
arbetet”.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ord
förande, och vis av tidigare interpellationsde
batter upprepar jag allt väsentligt i frågorna,
följande.
1. I samband med en motion från Vänster

partiet om jämställdhetsarbetet beslutade
kommunfullmäktige den 23 februari 2009
att uppdra till kommunstyrelsen att leda
ett långsiktigt och systematiskt arbete med
jämställdhetsintegrering som skall invol
vera samtliga nämnder och helägda bolag i
kommunen. Vilka åtgärder som har vidta
gits (utöver projektet med SKL-pengar) för
att uppfylla kommunfullmäktiges beslut?
2. Hur kommer Uppsala kommun att gå vidare
med jämställdhetsintegrering och projektet
om även en förnyad ansökan till SKL får
avslag?
3. Vilka åtgärder kommer att vidtas med an
ledning av utvärderingens slutsatser och
rekommendationer, t.ex. den viktiga rekom
mendationen att fokus läggs på att kommu
nicera arbetet uppåt i organisationen och till
politiker? Övriga slutsatser och rekommen
dationer, som är för långa för att skriva ned
i en interpellation men som ingår i frågan
om vilka åtgärder som kommer att vidtas
finns i Med lång hållbarhet – Utvärdering
av projektet ”Hållbar jämställdhet i Uppsala
kommun”.
Uppsala den 24 mars 2011
Ilona Szatmari Waldau
Svar
Fråga 1
”I samband med en motion från Vänsterpartiet
om jämställdhetsarbetet beslutade kommun
fullmäktige den 23 februari 2009 att uppdra till
kommunstyrelsen att leda ett långsiktigt och
systematiskt arbete med jämställdhetsintegre
ring som skall involvera samtliga nämnder
och helägda bolag i kommunen. Vilka åtgärder
som [sic] har vidtagits (utöver projektet med
SKL-pengar) för att uppfylla kommunfullmäk
tiges beslut?”
Sedan kommunfullmäktiges beslut i feb
ruari 2009 har Hållbarhetspolicyn införts som
ett eget kapitel i det övergripande styrdoku
mentet IVE och därmed inriktningsmålet att
Uppsalaborna ska vara jämställda. Under 2010
beslutade kommunstyrelsen att anta nya rikt
linjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner.
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Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för ge
nusmedveten rekrytering påbörjades 2010.
Kommunstyrelsen arrangerade 2010 två egna
öppna seminarier om jämställdhet och mång
fald med fokus på kulturmöten, kommunika
tion och genus. Kommunledningen inledde en
process med att ta fram könsuppdelad statistik
som berör alla nämnders verksamheter. Statis
tiken visar att mycket återstår att göra för att nå
målet med en jämställd kommun i vid bemär
kelse. Uppsala kommuns största producent,
Produktionsstyrelsen Vård och bildning, inrät
tade sommaren 2009 en tjänst som samordnare
för jämställdhets- och mångfaldsfrågor med
uppdrag att utveckla och samordna jämställd
hetsarbetet. Vård och bildning driver sedan au
gusti 2009 också ett systematiskt arbete inom
grundskolan och gymnasiet för att integrera
jämställdhetsarbetet i undervisningen.
Enligt SCB:s jämställdhetsindex var Uppsa
la kommun den sjunde bästa kommunen i lan
det år 2006. För de variabler som följts sedan
dess har Uppsala kommun behållit eller för
bättrat sin position gentemot andra kommuner
(se Hållbarhetsbokslutet). Uppsala kommuns
arbete med jämställdhet började inte med en
motion från Vänsterpartiet. Kommunen har
under lång tid på olika sätt arbetat med jäm
ställdhet. Det krävs, precis som interpellanten
antyder i en tidigare motion, ett långsiktigt och
systematiskt helhetsarbete för att nå jämställd
hetsmålen, framförallt från kommunstyrelsen.
Att bryta gamla strukturer kräver engagemang
från alla inblandade, inte minst från ledningen
i alla nämnder och bolag.
Fråga 2
Hur kommer Uppsala kommun att gå vidare
med jämställdhetsintegrering och projektet om
även en förnyad ansökan till SKL får avslag?
Uppsala kommun har beviljats 1,2 miljoner
på sin ansökan från regeringen via SKL. Jäm
ställdhetsarbetet behöver som jag skrev ovan
ett långsiktigt och systematiskt helhetsarbete.
Kommunledningen behöver prioritera frågan i
form av resurser. Jag hänvisar därmed till kom
mande IVE.
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Fråga 3
Vilka åtgärder kommer att vidtas med anled
ning av utvärderingens slutsatser och rekom
mendationer, t.ex. den viktiga rekommendatio
nen att fokus läggs på att kommunicera arbetet
uppåt i organisationen och till politiker? Öv
riga slutsatser och rekommendationer, som är
för långa för att skriva ned i en interpellation
men som ingår i frågan om vilka åtgärder som
kommer att vidtas finns i Med lång hållbarhet
Utvärdering av projektet ”Hållbar jämställdhet
i Uppsala kommun”.
Kommunstyrelsen beaktade bland annat
utvärderingsrapportens kritik när ansökan till
SKL gjordes. Därför skrev vi ansökan att den
metod som utvecklades i pilotprojektet ska ut
vecklas och spridas till uppdragsnämnder och
kontor. Målet är att kommunicera arbetet uppåt
och utåt i organisationerna så att metoden blir
självklar i nämndernas och bolagens arbete. I
kommunstyrelsens Fokusplan 2011 anges att
kommunstyrelsen, samtliga förvaltningschefer
och vd:ar ska utbildas i jämställdhetsintegre
ring.
Utvärderingen pekar, som interpellanten lyf
ter fram, på några områden som behöver för
bättras men också att projektet nått flera goda
resultat. De områden som uppvisade brister tar
vi nu tag i och arbetar vidare med. Samtidigt
fortsätter vi naturligtvis med de delar som gi
vit bra resultat. Arbetet med jämställdhet ska,
precis som andra delar av kommunens verk
samhet, utvärderas kontinuerligt och utvärde
ringarna ger ett värdefullt underlag för fortsatt
arbete. Den kritik som riktas mot tidigare ar
bete måste användas konstruktivt, vilket vi nu
gör i det fortsatta jämställdhetsarbetet.
Uppsala den 26 april 2011
Mohamad Hassan
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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
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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.

