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Uppdrag om att utreda plats för återbruk och
reparation
§ 46

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att
skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Reservation
Peter Freij (M) anmäler en skriftlig reservation.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag till uppdrag att
kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en
plats för återbruk och reparation i kommunen, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeutlåtande
I Tyresös översiktsplan uttrycks visionen om att inget avfall ska uppstå.
Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska
genomföras. Det är en högt ställd ambition, och det kommer krävas strategiska
och koordinerade insatser för att nå en sådan målsättning.
Tyresö kommuns styr- och ledningssystem innefattar Agenda 2030 - världens
gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Mål 12 i Agenda 2030 ska främja
hållbar konsumtion och produktion. Omställningen till en hållbar konsumtion
och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa
påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Delmål 12.5 handlar om att
väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.8 ska säkerställa att människor
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överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar
utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
Ett av Tyresö kommuns mål är hållbar ekonomi, dvs kostnadseffektiv,
balanserad och cirkulär. En viktig del i att skapa det hållbara livet är att ställa
om till en cirkulär och klimatneutral kommun. Hela kommunkoncernen och
alla som bor och verkar i Tyresö kommun ska kunna bidra till denna
omställning.
För en hållbar konsumtion och produktion behöver vi förlänga livslängden på
våra saker, vilket också minskar behovet av nya. Vi spar på resurserna och
minskar avfallsmängderna.
Runt om i Sverige växer möjligheterna till återbruk. Det kan innebära
återanvändning av befintlig produkt, att någon annan får glädjen av produkten.
Det kan också innebära reparation, uppgradering eller omvandling till en annan
funktion.
I dagsläget saknas ytor för reparation för att kunna återbruka trasiga prylar
samt pedagogiska och kunskapsbildande plattformar för avfallshantering i
Tyresö. Vi behöver därför försöka tillskapa platser för att sprida kunskap och
inspiration för ett ökat återanvändande och en miljömässigt bättre
avfallshantering.
En återbrukslösning kan exempelvis utgöras av en lokal där medborgarna kan
lämna prylar för återbruk eller låna symaskin och verktyg för att laga något som
är trasigt. Det skulle också kunna handla om en bemannad pop up-bod som
placeras ut i kommunen under utvalda kampanjperioder. Eller så kan det
innebära att en återbruksbil besöka olika platser runt om i kommunen efter en
turlista (likt mobila miljöstationen), som kompletteras med reparationsträffar
på exempelvis biblioteken.
Här är ordningen i EU:s avfallshierarki/avfallstrappa:
1.
2.
3.
4.
5.

Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
Återanvänd
Återvinn material
Utvinn energi genom förbränning
Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en
plats för återbruk och reparation i kommunen.
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Ordförandeförslag
–

Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att
skapa en plats för återbruk och reparation i kommunen.

Yrkande
Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförande förslaget.
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2020-11-18

Tid

15:00–17:00

Plats

Bollmora

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-11-20

Paragrafer

43–53

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-12

Protokollets förvaringsplats

Stadsbyggnadskontoret

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP)
Anita Mattsson (S)
Susann Ronström (S)
Mats Lindblom (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
Alfonso Morales (S), tjänstgörande ersättare för S under § 43-53
Dick Bengtson (M), tjänstgörande ersättare för C under § 43-53

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Anki Svensson (M), närvarar vid § 43-50
Mattias Eriksson (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl, stadsbyggnad
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Philip Stewén, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, vänsterpartiet, deltar under § 43-50
Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Anna Steele, politisk sekreterare (C)
David Hess, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
Joakim Forsell, interim avdelningschef samhällsmiljö och infrastr,
samhällsbyggnadskontoret
Sanna Lundqvist, praktikant, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare, samhällsbyggnadskontoret
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Amir Spahovic, enhetschef trafik- och miljöenhet , samhällsbyggnadskontoret
Peter Dalhamn, trafikplanerare, samhällsbyggnadskontoret, deltar vid § 51

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Jannice Rockstroh (S)
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