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Kommunfullmäktige

Nr. 84 Interpellation av Therez Olsson (1\'I) om att införa en applikation för
att underlätta ett renare Uppsala
KSN-1302
Interpellation
Under våren inleddes en kampanj i Uppsala kommun mot nedskräpning med ambitionen att
bli den plats som är renast i Sverige. Det är ett mål som enbart kan nås om alla hjälps åt.
För att göra det lätt att göra rätt måste vi underlätta för Uppsalaboma att bidra till den renare
staden. För att nå dit vill jag att Uppsala kommun gör det så smidigt som möjligt för uppsalaborna att lämna felanmälningar, klagomål och förbättringsförslag. Det kan bland annat ske via
telefon, på nätet eller via en app. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi får en renare, snyggare
och tryggare stad.
Jag vill att Uppsala kommun går steget längre och skapar en applikation, i likhet med den som
Stockholms stad har, där medborgarna lätt kan skriva in synpunkter som kanaliseras till rätt
mottagare för åtgärd. Appen syftar till att Uppsalaboma på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt
ska kunna göra en felanmälan när och var de vill. Med hjälp av dagens teknik med telefonens
inbyggda kamera och gps blir det också lätt för mottagaren att se exakt vad som behöver
åtgärdas och var. Sedan kan kommunen prioritera inkomna ärenden utifrån en
prioriteringsordning.
Bland annat ska man kunna felanmäla bristfälliga saker på våra lekplatser, man kan lämna
klagomål att det är väldigt nedskräpat på en viss plats, var trasig gatubelysning finns och så
vidare.
I förra veckan ägde flera firanden rum runtom i staden, bland annat studentfirande och
nationaldag. Flera dagar senare låg fortfarande mängder av skräp längs våra gator. Ett annat
exempel är cykelvägen mellan Stenhagen och Vänge. En väg som används flitigt. Inte förrän i
slutet av maj månad sopades gruset från vinterväghållningen bort. Detta hade kunnat göras
bättre, kanske var man inte från kommunens sida medveten om problemet. Det är heller inte
helt enkelt som uppsalabo att veta var man ska kanalisera sina klagomål/förbättringsförslag.
Jag tycker att en av kommunens uppgifter är att hålla staden ren och snygg och därför bör
detta underlättas. Jag ser stor förbättringspotential och en applikation som förenklar det kan
vara ett sätt att göra det lätt att göra rätt.
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Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Maria Gardfjell (MP)

Hur ser ansvarigt kommunalråd på situationen?
Finns möjligheten att utveckla en applikation i syfte att förbättra utemiljön i Uppsala
kommun?
Finns andra utvecklingsplaner i led med att Uppsala ska bli renast i Sverige?
Therez Olsson (M)

