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Busschauffören som 
körde på en flicka i Enkö-
ping i februari, så att hon 
avled, fälls för vållande 
till annans död och 
vårdslöshet i trafiken. 
Uppsala tingsrätt anser 
att förarens körsätt och 
oaktsamhet orsakade 
flickans död.

Bussolyckan som inträ� a-
de utanför S:t Iliansskolan 
i Enköping den 2 februari i 
år slutade tragiskt. 

Den 15-åriga � icka som 
blev påkörd avled av de 
skador hon � ck.

I domen, som kom i går 
onsdag, fastlägger Uppsa-

la tingsrätt att föraren i vä-
sentlig mån brustit i om-
sorg och varsamhet. 

De menar också att vin-
terväglaget var rått och 

att bussföraren borde ha 
räknat med att vägbanan 
kunnat vara hal. 

De anser genom att 
busschau� ören inte sänk-

te hastigheten då han när-
made sig övergångsstället, 
samt hans brist på upp-
märksamhet, orsakade 
olyckan.

Bussen gled sidledes
Den 35-årige busschauf-
fören har uppgett att han 
såg � ickan när han var på 
väg in i en korsning. Enligt 
honom stannade � ickan 
vid kanten av övergångs-
stället. 

Han uppfattade det då 
som att han kunde köra. 
När han befann sig nära 
mitten av korsningen ska 
� ickan ha klivit ut i gatan. 

När busschau� ören 

tvärnitade gled bussen 
bara sidledes så att bussen 
trä� ade � ickan och sedan 
ett träd.

– Hans uppfattning är 
han anpassat hastigheten 
och vi menar att han inte 
gör sig skyldig till något 
medvetet risktagande, sä-
ger busschau� örens advo-
kat Thomas Wallén.

Eftersom det var buss-
chau� örens oaktsam-
ma körsätt som orsakade 
� ickans död döms han, 
förutom för vådlöshet i 
tra� ken, även för vållande 
till annans död.

– Min huvudman är be-
sviken eftersom han hade 

bestritt ansvar för brott. 
Vår ståndpunkt var ju att 
han skulle frias från åta-
let, säger Thomas Wallén.

Slipper fängelse
Påföljden blir villkorligt, 
i stället för fängelse, då 
tingsrätten inte har sär-
skild anledning att tro att 
mannen ska göra sig skyl-
dig till fortsatt brottslig-
het. 

Utöver detta ska bussfö-
raren betala 60 dagsböter 
à 180 kronor. 

Julia Carlbaum
018-4781818

julia.carlbaum@18minuter.se

Bussförare fälls för 
15-årig flickas död

Nu är det slut med super-
städare i Uppsala. Trots 
en positiv utvärdering av 
förra sommarens projekt 
Min stad Uppsala väljer 
kommunen att inte satsa 
mer extrapengar.

Under fyra månader i fjol 
pågick projektet Min stad 
Uppsala, som i huvudsak 
gick ut på att öka Uppsa-
labornas medvetenhet om 
vad nedskräpning och sa-
nering av klotter kostar. 

Tre miljoner kronor ex-
tra satsade kommunen 
och merparten gick till 
de omdiskuterade super-

städarna som fick en må-
nadslön på 30 000 kronor.

I en utvärdering av pro-
jektet står bland annat att 
lönen uppmärksammats 
och kritiserats på flera 
håll, att man istället skul-
le ha anställt fler till lägre 
lön. 

Uppsala blev inte renare
Men Roger Lindström, 
projektledare för Min stad 
Uppsala säger att allt var 
genomtänkt:

– Det fick ett jättestort 
medialt uttryck. En med-
veten strategi för att få upp-
märksamhet för projektet.

Samtidigt som man kan 
läsa att projektet blev en 
succé blev Uppsala egent-
ligen inte så mycket rena-
re.

– Nej, eller till viss del 

jämfört före och efter. 
Men effekten är ju kort-
varig. För att ändra atti-
tyder måste man jobba 
mer långsiktigt. Då räcker 
inte ett projekt på fyra må-

nader, säger Roger Lind-
ström.

Idén med superstädare 
måste utvecklas, menar 
Lindström. Han tror mer 
på att nå ut till ännu yngre 
ungdomar, kanske redan i 
skolåldern. 

Dödläge just nu
Men det är oklart om det 
kommer att ske. Klart är 
dock att kommunen inte 
satsar några extrapengar 
på renhållningen och atti-
tydfrågan. 

Pengarna ska i så fall tas 
från den befintliga budge-
ten på gatu- och trafikkon-

toret som ansvarar för ren-
hållningen. Men där säger 
man att det inte finns någ-
ra pengar över.

Under hösten har kon-
toret för barn, unga och 
arbetsmarknad haft möte 
med gatu- och trafikkon-
toret om att slå sina påsar 
ihop, men just nu är det 
dödläge.

– Det finns inget uppslag 
för en fortsättning just nu 
och det finns ingen grupp 
som jobbar med det, säger 
Lars Nelander, kontoret 
för barn, ungdom och ar-
betsmarknad.

Johanna Engman

Uppsala får inga 
fler superstädare
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Städa och blogga 
för 30 000 i lön
Uppsala kommun ska 

anställa ungdomar 

i sommar för att städa 

på gator, torg och i par-

ker. 
   Samtidigt ska ung-

domarna driva kampanj 

via bloggar om att inte 

skräpa ned i stan. 

   Lönen ligger högt 

över en vanlig gatu-

renhållares lön: 30 000 

kronor i månaden.

I fyra månader mellan juni 

och september ska Uppsala 

anställa fyra unga personer 

per månad mellan 16 och 22 

år. De ska utrustas med bär-

bar dator med mobilt bred-

band samt en mobil med ka-

mera. 
Halva arbetsdagen ska de 

städa, andra halvan driva 

kampanj mycket efter eget 

huvud: blogga, lägga upp 

bilder, använda sig av soci-

ala medier för att nå andra 

ungdomar.

– VI HOPPAS hitta dem som 

både är verbala och kan 

skriva. Vi hoppas att det 

här ska bli en snackis, säger 

Rosita Eriksson på Uppsala 

city, ett företag som arbetar 

för att göra centrala Uppsa-

la mer attraktivt. 

I Uppsala är genomsnitts-

lönen för anställda som ar-

betar med gaturenhållning 

eller som parkarbetare 

21 000 kronor i månaden. 

Men de sammanlagt 16 

unga personer som ska ar-

beta i sommar ska per per-

son få en månadslön på 

30 000 kronor.
– Det är en mycket bra 

månadslön. Men vi kräver 

också mycket av de här per-

sonerna. Skulle vi lägga ut 

det här på en pr-byrå skul-

le det också kosta pengar, 

säger Rosita Eriksson från 

Uppsala city. Städsatsning-

en ingår i projektet Min 

stad Uppsala, som Uppsa-

la city driver tillsammans 

med Uppsala kommun. 

Kommunen bidrar med tre 

miljoner kronor till projek-

tet, och det är kommunen 

som står som arbetsgivare 

och betalar lön till de 16 

städarna.
På fackförbundet Kom-

munal i Uppsala har man 

blivit informerad om pro-

jektet med städarna. Ordfö-

rande Kia Solid är kluven, 

säger hon.

– DET ÄR BRA att få ungdo-

mar engagerade i sin stads-

miljö. Men jag kan tycka 

att det är förjävligt, att helt 

plötsligt fi nns det pengar 

att betala sådana här löner. 

Jag tror att de som har de 

här städjobben i dag blir 

förbannade. Jag tycker inte 

att det här är ett bra för-

slag, säger Kia Solid.
ANNA ORRING

anna.orring@18minuter.se

• Modellen är hämtad från Linköping, där ett liknande 

projekt genomfördes förra sommaren. Genomslaget blev 

stort, den hemsida där städaren bloggade hade 68 000 

unika sidvisningar, enligt Uppsala city.

• Inför starten i juni ska stiftelsen Håll Sverige rent ge-

nomföra en städmätning i Uppsala för första gången. I 

höst ska en ny mätning göras.

• Projektet Min stad Uppsala ska pågå i två år, där de 

unga städarna (som kallas Superstädarna) är en del av 

projektet.

KOLL: STÄDNING I UPPSALA

Reginateatern drar upp 

ridåerna för en pop-

pig, dramatisk, fi lmisk 

och rosa version av 

Shake speares klassiska 

”Tretton dagsafton”. 

   Föreställningen ges 

med anledning av 

Värmlands nations 

350-års jubileum. 

En tolkning med glimten 

i ögat, ironi och mycket 

show.
– Det kommer att bli något 

helt nytt. Det är, för att cite-

ra Wagner, ett allkonstverk. 

Vi har verkligen samarbetat 

över alla gränser, säger Nik-

las Pettersson, som spelar 

tvilling i föreställningen. 

Förutom den fria tolk-

ningen syftar han på de 

tretton dansare från Värm-

lands nations dansgrupp 

”Benvärmarna”, de sju mu-

sikerna och de elva skåde-

spelarna som alla medver-

kar i pjäsen. Som mest kan 

det bli trettioen personer på 

scenen. 

– Nästan all musik är ny-

skapad av oss. Vi har tänkt 

ganska okonventionellt, 

utanför ramarna, vi var ju 

tvungna att anpassa oss till 

koreografi n och dansarna. 

Det räcker inte med att bara 

skriva bra musik, allt måste 

fungera, säger Cecilia Jonas-

son, musikalisk producent.

– Allt från konstmusik till 

klassiskt till hårdrock fi nns 

med. Och mycket jazz! sä-

ger Joacim Zetterberg som 

spelar i bandet.
Föreställningen utspelar 

sig i modern tid, men i fan-

tasilandet, ”Vilyrien”. Det 

gör att man kan ta sig vissa 

friheter.

– Det är en rosa föreställ-

ning med mycket kärlek. 

Men inte på det röda, pas-

sionerade sättet utan på ett 

fjolligt, glatt... ett rosa sätt, 

säger Åsa Grentzelius, re-

gissör och producent.

MICHAELA MÖLLER

michaela.moller@18minuter.se

Jubileum fi ras med TrettondagsaftonUppsättningen på Reginateatern beskrivs som en ”musikalteatral triangelkomedi”. Ett par av de drygt 30 personer som medverkar är Cecilia Jonasson, Malin Eickhoff, Niklas Petters-

son, Emma Bendz, Joacim Zetterberg. 

FOTO: MICHAELA MÖLLER

En femtonårig flicka 
avled efter att ha blivit 
påkörd av en UL-buss i 
Enköping i går. Elever på 
S:t Ilianskolan fick hjälp 
av krispersonal efter 
olyckan.

Olyckan inträffade i kors-
ningen S:t Olofsgatan och 
Fjärdhundragatan i En-
köping. Bussen gick mel-

lan Heby och Linköping. 
Olyckan inträffade i när-
heten av ett övergångs-
ställe vid halv niotiden på 
onsdagsmorgonen. Två 
personer blev vittnen till 
olyckan, men deras vitt-
nesmål går isär enligt Nina 
Dahlström vid Uppsalapo-
lisen. 

Busschauffören försök-
te undvika olyckan ge-

nom en göra en kraftig 
inbromsning. I samband 
med det klämdes flick-
an fast under bussen som 
därefter körde in i ett träd 
vid vägkanten. Personal 

från räddningstjänsten 
som kom till platsen lyck-
ades få loss henne, men på 
sjukhuset var hennes ska-
dor så allvarliga att hon 
avled. Ingen i bussen ska-

dades fysiskt, enligt unt.
se. Upplands Lokaltrafik 
beklagar det inträffade.

– Föraren chockades och 
är förd till sjukhus. Det ska 
ha varit mycket halt vid 
olycksplatsen, säger UL:s 
informationschef Sture 
Jonsson till Radio Upp-
land.

Undervisningen ställ-
des in för dagen vid S:t 

Ilianskolan där flickan 
gick i nionde klass. En 
kurator och en psykolog 
fanns på plats tillsam-
mans med personal från 
Svenska kyrkan, social-
förvaltningen och skol-
förvaltningen för att prata 
med eleverna om det som 
inträffat.

Erik Paulsson Rönnbäck

Tonåring omkom i bussolycka
”Föraren chockades och är  
förd till sjukhus.”
UL:s informationschef, Sture Jonsson, om olyckan.

Olycksplatsen. Bussen 
körde in i ett träd i den 
tragiska olyckan där  
en 15-åring avled.
Foto: Stig Norling

18 minuter den 7 maj 2010.
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Det är för krångligt att 
ta reda på vad skatte-
pengarna går till. Det 
tyckte Uppsalabon Filip 
Hadenius. 

Därför startade han 
sajten Skattekollen.

Idén föddes när en kompis 
till statsvetarstudenten 
Filip Hadenius frågade ho-
nom var sommarjobbets 
skattepengar gick till. 

Det svävande svaret 
blev skola, vård och om-
sorg. 

Större förståelse
När Filip Hadenius skul-
le ta reda på ett mer ex-
akt svar hittade han � era 
hundra sidor på Uppsala 
kommuns hemsida.

– All information � nns 
där men den är dåligt pre-
senterad. Därför har jag 
gjort en sajt för att visa att 
så här kan man också göra, 
säger Filip Hadenius.

Genom att fylla i sin må-
nadslön på sajten får an-
vändaren veta speci� cerat 
vad skatten används till. 
Till exempel hur mycket 
som går till grundskola, 
fastigheter, infrastruktur 
och skolbarnomsorg.

– När jag gjorde sajten 
� ck jag en större förståel-
se för hur fördelningen ser 
ut och vad kommunen an-
svarar för, säger han.

I dagsläget � nns sju av 
Sveriges kommuner med, 
däribland Uppsala och 
Stockholm, men Filip Ha-
denius är öppen för att � er 
kommuner kan bli aktuella.

– Men i så fall behöver 
jag hjälp från kommuner-
na eller från SKL (Sveriges 

kommuner och landsting 
reds.anm), säger han.

Från Uppsala kommuns 
sida ses det som ett intres-
sant initiativ.

”Spännande tjänst”
– Det är en kul och spän-
nande tjänst som ger indi-
viden en uppfattning om 
vad kommunen använder 
pengarna till, säger Tho-
mas Backlund, ekonomi-
strateg på Uppsala kom-
mun.

Julia Carlbaum
018-4781818

julia.carlbaum@18minuter.se

Ny sajt ger dig koll på skatten
Koll. Hit 
går skatten
Om du tjänar 25 000 
kronor går 5 333 kronor till 
skatt. Exempel:
� Skola
Grundskola: 832 kronor
Gymnasieskola: 407 
kronor
Förskoleklass: 60 kronor
� Vård och omsorg
Äldreomsorg: 890 
kronor
Funktionsnedsatta: 586 
kronor
Barn och ungdomsvård: 
223 kronor
Färdtjänst: 35 kronor
� Investeringar
Fastigheter: 181 kronor
Parker, natur och grön-
ytor: 8 kronor
� Övrigt
Infrastruktur: 237 kronor
Fritid och kultur: 200 
kronor
Kommunledning: 
112 kronor
Källa: www.skattekollen.

Grundare. Filip 
Hadenius har fått 
hjälp av två andra 
studenter med saj-
ten som ska ge fler 
bättre koll på vad 
deras skatt går till. 
Foto: Julia Carlbaum
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Donationsråd ska öka tillgången på Akademiska
För att öka tillgången på donerad vävnad och organ inrättas 
ett donationsråd på Akademiska. Förhoppningen är att det ska 
minska riskerna för att möjliga donatorer faller mellan stolarna.

 Så många matematiklärare från Uppsala kom-
muns skolor ska utbildas i hur man kan använda 
schack i undervisningen. Tanken är att schack ska 
träna elevernas fokus och planeringsförmåga.60


