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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor

7. Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)

Ärendebeskrivning

Meddelande
 
Länsstyrelsen utser ny ersättare, Catharina Fridén Hedrenius (S) i kommunfullmäktige, för 
perioden 30 juni 2020 – 14 oktober 2022
 
 
Attunda tingsrätt beslutar att Pernilla Grönlund (MP) entledigas från sitt uppdrag som 
nämndeman i Attunda tingsrätt för resten av denna mandatperiod från och med 2020-07-31. 
Pernilla Grönlund (M), har visat giltigt hinder och vill bli entledigad från sitt uppdrag som 
nämndeman.
 

Inkomna avsägelser
 
 
 1. Avsägelse – Camilla Blacker Wallinson (M)
o   Ledamot i barn- och ungdomsnämnden
Beslut
____________________________________________________________________
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2. Avsägelse – Kalle Ericsson (C)
o   Ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden
Beslut
____________________________________________________________________

 
 

Fyllnadsval
 
1. Val av nämndeman (MP) till Attunda tingsrätt för perioden 2020-09-07 – 2023-12-31
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ledamot i barn- och ungdomsnämnden (M)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (C)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 

Kvarstående valärenden
 
1. Val av ersättare i utbildningsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ersättare i valnämnden (M)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i socialnämnden (M)
Beslut
____________________________________________________________________
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4. Val av ledamot i utbildningsnämnden (C)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av nämndeman (V) till Attunda tingsrätt för perioden 2020-09-07 – 2023-12-31
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
6. Val av ersättare i fritidsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________
 

8. Val av vice ordförande till Valberedningsnämnden för denna 
mandatperiod (KS 2018.386)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja en vice ordförande till Valberedningsnämnden därför att när 
kommunfullmäktige valde ordförande till Valberedningsnämnden på sammanträdet 2018-12-
10 valdes ingen vice ordförande till Valberedningsnämnden. 

9. Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun (KS 
2020.157)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -0,3 miljoner kronor. Det är sämre än 
bokfört resultat motsvarande period föregående år. Då var resultatet 0,6 miljoner kronor.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 24,8 miljoner kronor enligt kommunplan 
2020-2022. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 59,4 miljoner kronor. Det är 
34,6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är dock osäker till följd av svårigheter att 
bedöma konsekvenserna av pandemin och utvecklingen av skatteintäkterna.

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor. Stor 
osäkerhet råder kring om statens riktade bidrag för pandemin kommer att täcka kostnaderna 
inom social omsorg.

Finansiella kostnader är 4,8 miljoner kronor lägre än budget.
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Försäljning av tomter inom exploatering ger intäkter om 13,4 miljoner kronor och består till 
största delen av intäkter inom projektet Åby Ängar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt med 17,6 miljoner kronor. 
Coronapandemin gör att den svenska ekonomin krymper och därmed sjunker skatteunderlaget 
för kommunerna. Skatteintäkterna är 64,6 mnkr lägre än budgeterat som följd av ett minskat 
skatteunderlag för år 2019 och år 2020. Det finns en risk att skatteintäkterna sjunker 
ytterligare. Staten har som kompensation höjt de generella statsbidragen. För Vallentunas del 
innebär det bidrag på 52,4 miljoner kronor. Dessutom har kommunen år 2020 ett positivt 
utfall i både inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen på 29,8 miljoner kronor, där 
merparten kommer från inkomstutjämningen.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta kommer 
påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna förväntas bli värre 
kommande år.
Kommunledningskontoret betonar därför vikten av att Vallentuna kommun så långt möjligt 
under 2020 arbetar för att stärka det ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna 
hantera osäkerheter och svängningar kommande år.

Handlingar
 §106 KS Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 §71  Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun

10. Resultatöverföring från 2019 års bokslut (KS 2020.147)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överför underskott från 2019 års bokslut till nämndernas andel av eget 
kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna tar med överskott för investeringsprojekt med 
undantag för årliga anslag. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen överföra det 
sparade eget kapital om 0,1 mnkr som överförmyndarnämnden hade i 2018 års bokslut.

Ärendebeskrivning
I bokslut 2019 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital. I det ekonomiskt svåra läge som kommunen 
befinner sig i förväntas nämnderna bidra med överskott. Således överförs inte ett eventuellt 
överskott till nämndernas andel av eget kapital. För resultatenheterna överförs både över- och 
underskott. Överförmyndarnämnden som 2019 upphört som nämnd i Vallentuna hade 2018 
ett sparat eget kapital på 0,1 mnkr. Det beloppet föreslår kommunledningskontoret föra till 
kommunstyrelsens eget kapital (se tabell 2). Kommunledningskontoret föreslår vidare att 
nämnderna tar med överskott för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta 
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genomförs då investeringsprojekt löper över flera år och totalbudgeten fastställs av 
kommunfullmäktige.

Handlingar
 §107 KS Resultatöverföring från 2019 års bokslut
 §69  Resultatöverföring från 2019 års bokslut
 Resultatöverföring från 2019 års bokslut

11. Ny kart- och mättaxa (KS 2020.123)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar kart- och mättaxan.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutade 2020-03-17 § 26 att föreslå fullmäktige att anta 
den nya kart- och mättaxan.
Kostnaderna för kart-och mätprodukter är självfinansierade.
Kart- och Mättaxan bryts ut ur PBL-Taxan och blir ett eget dokument. I tidigare PBL-taxa 
utgår hela Tabell 5 ”Kart och mättjänster”.

Handlingar
 §108 KS Ny kart- och mättaxa
 §72  Ny kart- och mättaxa
 Revidering av kart- och mättaxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Ny kart- och mättaxa

12. Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl. Antagande (KS 
2012.529)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).
 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 84 att sända ut förslag till 
detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., 
på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Prästlönetillgångar i Stockholms Stift, Lantmäteriet, Trafikverket, 
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Trafikförvaltningen, Svenska kraftnät, Naturskyddsföreningen, Vattenfall Eldistribution, 
Vallentuna hembygdsförening, Kulturnämnden i Vallentuna kommun, Fritidsnämnden i 
Vallentuna kommun, samt två yttranden från sakägare och närboende. En inkommen 
synpunkt på kommunens Facebookinlägg redovisas även i granskningsutlåtandet. Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra.

Med anledning av inkomna yttranden har detaljplanen kompletterats främst avseende frågor 
som rör översvämning vid 100-årsregn, säkerhet och framkomlighet för räddningstjänst, samt 
genomförande och tidplan. Plankartan har justerats bland annat avseende gränser 
(egenskapsgräns respektive administrativ gräns), exploateringsgrad, förtydliganden i 
planbestämmelser, ändrad lovplikt för solceller och solfångare samt reglering kring 
genomsläppligt material och höjdsättning av kvartersmark för en god dagvattenhantering.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Reservationsavtal och marköverlåtelseavtal godkänns av kommunen innan antagande för att 
sälja mark och säkerställa genomförandet.

Handlingar
 §113 KS Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 

1:135 m.fl. Antagande
 §35 Planmu Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-

Rickeby 1:135 m.fl. Antagande
 Tjänsteskrivelse_Kristineberg etapp1_Antagande
 Plankarta Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Planbeskrivning Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Granskningsutlåtande Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Planstrategiska dokument
 1 Arkeologisk utredning
 2 Trafik- och bullerutredningar
 3 Dagvattenutredningar
 4 Geotekniska undersökningar
 5 Handelsutredning
 6 Natur- och miljöutredningar

13. Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall (KS 2020.225)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Godkänner utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats (daterat 
1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey samt godkänner utköp av 
kompletterande avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14) i 
enlighet med de kostnader som redovisas från fritidsnämnden.
2. Uppdrar åt fritidsnämnden att teckna ett nytt 3-årigt avtal för entresolplan med IF 
Vallentuna BK Ishockey efter att beslutet om utköp av tidigare avtal enligt punkten 1 vunnit 
laga kraft.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 i samband med en avtalsöversyn att uppdra 
åt kommundirektören att, i samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda förhandlingar 
med intention att göra utköp av Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av kompletterande 
avtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP (daterat 2001-12-14).
Fritidsförvaltningen har fört en dialog med IF Vallentuna BK Ishockey i syfte att skapa en 
överenskommelse om att avsluta befintliga hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna 
idrottsplats. Dialogen har övergått till förhandlingar där Vallentuna kommuns 
kommundirektör har representerat kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen.
Lösningen innebär att de tidigare avtalen avslutas samt att ett nytt avtal för entresolplan 
tecknas. I överenskommelsen regleras också en tidigare tvist gällande debitering av 
elförbrukning. Avtalens sista giltighetsdag föreslås vara 2020-12-31. Korpen Vallentuna 
erbjuds fortsatt hyresavtal med Vallentuna kommun som hyresvärd.
De befintliga avtalen löses mot en ekonomisk ersättning till föreningen på totalt 5 240 000 kr.
Fritidsnämnden har 20 augusti 2020 tagit beslut om förslag till hantering och lämnat det till 
kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret tillägger att kostnaderna för utköp av avtal kommer att belasta 
kommunens ekonomiska resultat.

Handlingar
 Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall
 Fritidsnämnden, Utköp av hyresavtal för lokaler i ishall på Vallentuna IP

14. Upphävande av beslut om F-9-inriktning (KS 2020.164)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver följande beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 
januari 2008 5 §:

”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor 
står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag för F – 9 
skolor.)”

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor som 
ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren utrett 
ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-struktur. Detta mot 
bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare har upphävt ett beslut om F-9-inriktning 
från 2000 som fattades i grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att 
”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor 
skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av 
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att 
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslog därför att kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet. Förslaget 
återremitterades genom minoritetsåterremiss den 8 juni 2020. Efter återremissen har 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (12)

underlaget kompletterats med information från barn- och ungdomsförvaltningens utredning 
om skolorganisation.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning

15. Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att 
klimatanpassa Vallentuna (KS 2019.188)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-04-03 föreslagit att kommun-fullmäktige 
uppdrar åt kommunledningskontoret att göra konsekvensanalyser, ta fram en strategi för 
klimatanpassning och ta fram förslag på effektfulla åtgärder.

BEDÖMNING
Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global osäkerhet. 
Motionens förslag är i sak bra och i linje med samhällsbyggnadsförvaltningens planering. 
Kommunfullmäktige brukar rikta uppdrag till nämnd/styrelsen, snarare än förvaltningarna.

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att det är viktigt att kommande och befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och bebyggelse anpassas för att minska negativa 
klimatförändringar. Miljö- och klimatstrategin som nyligen antagits av fullmäktige berör 
också behovet av att säkerställa klimatanpassning. Kommunen har översiktliga karteringar av 
risk för skred, ras och översvämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen testar för närvarande ett 
webbaserat verktyg som kan simulera konsekvenser vid stora regn. Vissa klimatrisker ingår 
även i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Därtill behöver klimatanpassning 
inkludera åtgärder som minskar konsekvenserna av värmeböljor, skogsbränder, vind, 
dricksvattenförsörjning samt åtgärder som nyttjar ekosystemtjänster och grönstruktur i 
planering och utveckling av befintlig infrastruktur och bebyggelse.

En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, ansvars- och 
kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de konsekvenser som ett förändrat klimat kan 
medföra för människors hälsa, mark, vatten och bebyggelse. Föreslagna åtgärder bör tilldelas 
en prioriteringsnivå. Planen bör vägleda samhällsplanering och annan berörd kommunal 
verksamhet att vidta angelägna åtgärder som rustar Vallentuna mot ett förändrat klimat. 
Kostnaden för framtagande uppskattas till 150 000 kr för arbetstid och underlag. Om möjligt 
ska statligt bidrag sökas och i övrigt ska uppdraget genomföras inom befintlig budget med 
sikte på budgetåret 2021.

Handlingar
 §33 KS Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
 §14  Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
 Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna TJSKR
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 Motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna

16. Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd (KS 2019.182)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur ett hållbarhetsråd i kommunens regi 
skulle kunna uppföras. Miljöpartiet förordar att kommunen inrättar ett hållbarhetsråd med 
bred representation från olika delar av lokalsamhället. Rådets föreslagna uppgift är att belysa 
och diskutera lokala hållbarhetsfrågor och egna erfarenheter, samt tillsammans med 
kommunens tjänstemän utarbeta en strategi för hur kommunen som helhet ska nå FNs 17 
hållbarhetsmål.

BEDÖMNING
Kommunerna har en central roll för hållbar utveckling och i genomförandet av Agenda 2030 
med dess 17 globala hållbarhetsmål. Offentlig verksamhet ska i enlighet med regeringsformen 
värna och främja hållbar utveckling. Kommunerna har genom flera olika författningar ansvar 
för många viktiga samhällsfunktioner som är bärande för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

Hållbarhet är inte ett särintresse. En central princip för Vallentuna kommun är att 
hållbarhetsfrågor ska genomsyra verksamheten och ingå i ordinarie processer, med ledning av 
Kommunplanens mål ”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar”. För 
att åstadkomma målet är det helt avgörande att lyckas engagera kommunens invånare, 
företagare och organisationer. Kommunen för på olika sätt dialog och samverkar med 
invånare och lokalsamhällets olika aktörer. Kommunens interna och externa arbete utvecklas 
löpande.

Ett särskilt hållbarhetsråd bedöms inte vara ändamålsenligt för att få till stånd delaktighet som 
leder till konkreta resultat. Kommunen ska istället driva hållbarhets-arbetet på bred front i 
kommunens olika kanaler och forum, med de frågor och arbetssätt som är efterfrågat och 
relevant för målgruppen. Dialog och samarbeten kring konkreta hållbarhetsfrågor kan 
adresseras i till exempel Näringslivsrådet, det globala elevrådet och i framtagandet av ett 
Landsbygdsprogram.

Handlingar
 §34 KS Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd
 §15  Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd
 Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd

17. Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster (KS 
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2019.186)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommunfullmäktige: • 
Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och 
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras. 
• Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya 
och mer miljövänliga alternativ. • Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
minimera användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.

BEDÖMNING
Frågan mikroplast och miljöpåverkan från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och 
angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har medarbetare med god 
kompetens i frågan och arbetar i enlighet med förslagen i motionen med att i möjligaste mån 
minska miljöpåverkan från befintliga och nya anläggningar.

Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är 
granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i 
dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna. 
Fritidsförvaltningen avser att vid IP sätta in ett större filter som även renar kemikalier i 
dagvattnet. Det ger möjlighet att mäta läckaget av mikroplaster. I övrigt följer förvaltningen 
forskning och undersökningar om miljöpåverkan från konstgräsplaner som utförs runt om i 
landet.

Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. 
Förvaltningarna strävar efter andra materiallösningar eller det mest miljövänliga alternativet 
av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden.

Utformning och materialval för lekplatser och skolgårdar väljs från fall till fall beroende på 
funktion. Avvägningar görs då mellan olika frågor som miljöpåverkan, tillgänglighet, slitage, 
driftskostnader etc. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med 
olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder 
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.

Handlingar
 §51 KS Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 §29  Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster

18. Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad (KS 
2019.181)
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommun-
ledningskontoret får i uppdrag att se över hur en återbruksverkstad i kommunens regi skulle 
kunna uppföras. Återbruksverkstaden kan kombineras med second hand-försäljning. 
Information, verktyg och maskiner ska finnas tillgängliga för att reparera olika saker. 
Miljöpartiet lyfter fram att det kan skapa arbetstillfällen, bidra till ökad trivsel, nya 
kontaktytor och fler sociala möten samt nya lokala affärsmöjligheter.

BEDÖMNING
Under 2020 kommer SÖRAB etablera en ny returpark i Vallentuna, med insamling för 
återbruk. SÖRAB har äganderätten till kommunalt avfall som kan förädlas och återbrukas 
samt avtal med organisationer som avsätter produkter på en marknad. Runt om i Vallentuna 
finns därtill flera second hand-affärer och sommarloppisar samt små- och egenföretagare som 
erbjuder reparationstjänster. Kommunen har nyligen infört en webblösning för återbruk inom 
de kommunala verksamheterna.

Längre livslängd på produkter och återanvändning är viktiga pusselbitar i det avfalls-
förebyggande arbetet. Såväl kommunens miljö- och klimatstrategi som avfallsplanen 
(gemensam för SÖRAB-kommunerna, ny avfallsplan för 2021-2032 nu ute på remiss) innebär 
bland annat att kommunen ska underlätta för invånare att konsumera hållbart och stimulera 
återbruk. En del i det är att skapa förutsättningar för att dela, laga, byta och låna. 
Returpunkten i Sundbyberg, som drivs av SÖRAB, är en pilotverksamhet där privatpersoner 
kan lämna saker för återbruk och på plats reparera saker med hjälp av verktyg, snickarbänkar 
och symaskiner.

Olika möjligheter, verksamheter och driftsformer för att underlätta återbruk och reparationer 
för invånarna bör utredas. En utredning bör inte riktas in på kommunal regi, utan istället 
beakta lösningar som kan främja hållbart företagande och utveckling av Vallentuna centrum. 
SÖRAB är intresserade av att samarbeta i en sådan utredning.

Intressanta exempel att studera finns i flera kommuner, däribland ReTuna Återbruksgalleria, 
som etablerats av Eskilstuna kommun.

Handlingar
 §52 KS Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
 §30  Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
 Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
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