
Svar på motion (MP) om 
kommunal återbruksverkstad

17

KS 2019.181



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad (KS 2019.181)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 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.

Yrkanden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Per Forssberg (KD) yrkar, med bifall från Jaana Tilles (S), bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om kommunal 
återbruksverkstad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
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. 
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Handlingar
1. Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad - 

TJÄNSTESKRIVELSE
2. Motion (MP) om kommunal återbruksverkstad

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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Motion om kommunal återbruksverkstad
Så kallade återbruksverkstäder är en uppåtgående trend och ett medel att underlätta för
kommuninvånares återbruk som ett alternativ till en rådande slit-och-släng kultur.

Bakgrund
I och med stora utmaningar inom klimat- och miljöområdet har fokus hamnat på återbruk
som ett medelför att hålla nere nivån av skadlig konsumtion genom förlängd livslängd på

redan existerande saker. En återbruksverkstad passar även väl in i Sörabs vision om att

aWall bör förebyggas. I flera andra kommuner uppmuntras kommuninvånare att återbruka
genom att olika slags återbruksverkstäder öppnats upp.

Exempel från andra kommuner
Göteborg har så kallade fixotek för kommuninvånare. På fixoteken kan kommuninvånare
låna verktyg för att reparera och göra om sina saker. Det finns byteshörn där man kan lämna
in hela och rena saker för inbyte. På två ställen finns det miniåtervinningscentraler
(mini-AVC:er) i anslutning till fixoteket .1 Exempel på hur ett Fixotek fungerar finns bra

beskrivet på Christer Owes blogg om flera Fixotekprojekt.2 Trollhättan har Returcentrum där
praktikanter fixar olika föremål och säljer via en second hand butik. Atervinning och bistånd
är grundstenarnä hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som både
förbättrar Trollhättans miljö och bistår människor i tredje världen.3

Aterbruksverkstaden
I verkstaden ska kunskapsinformation, verktyg och maskiner finnas tillgängliga för att tex
reparera kläder, cyklar, möbler och datorer. Ett alternativ som finns i flera kommuner är att
avfall repareras och säljs i en angränsande second hand affär. Kanske kan dessa båda
kombineras. En sådan verkstad skapar arbetstillfällen och bidrar därmed till att exempelvis
unga vuxna får en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten kan skapa
ringar på vattnet och bidra till ökad trivsel, nya kontaktytor och fler sociala möten samt nya
lokala affärsmöjligheter. Verkstaden bör bli centralt förlagd i ett kollektivtrafiknära läge så att
kommuninvånare kan nå den utan behöva använda bil.

Miljöpartiet i Vallentu na föreslår därför att Komm unfu ll mäktige:

-Ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över hur en återbruksverkstad i kommunens
regi skulle kunna uppföras.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
enny berg

-il .--k
Timo Grönlund

I

2

3

hlìf¡:l/chrislerowe. sê/zOJ B/03/n16OZJyckârJ-qñlsni ng-F,å-f xotek/

https :1/www.trol lh atlan,se/rel$ren


	49f2e3ac-b1c4-401e-9a23-48765874f891.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Expedieras till

	49bd2dd8-4a82-4498-8845-36bb3eb68c44.docx
	1ace9efc-4649-4793-a0fa-499f0cbecad8.pdf
	6609a1cb-06bf-4a96-88b4-31e2f86d10a1.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Expedieras till


	e7e47f18-26b8-42b1-b746-999ed5103258.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten NAmU SÖRAB


	8ba6e152-c6de-4518-87d3-670be7988338.pdf

