Handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Schelin
Avfallsstrateg
0857828049
jenny.schelin@tyreso.se

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-10-29

1 (3)

Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Förstudie för ökat återbruk
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil,
godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna
för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom
ramen för gällande avfallstaxa.
Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör
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KSM-2020-1378 259

Sara Kopparberg Nordemo
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att en ambulerande
återbruksbil införs under 2022 för att öka återanvändandet och servicen för
medborgarna. Återbruksbilen ska besöka kommunen ett par tillfällen varje år
och stannar då vid ett par strategiskt utvalda platser, där medborgarna kan
lämna föremål för återbruk. Lösningen är ett bra komplement till
kretsloppscentralen, framförallt i samband med den planerade ombyggnationen
av kretsloppscentralen.
Förslaget om att införa verktygsutlåning behöver utredas vidare för att bedöma
de juridiska förutsättningarna för genomförande.
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Beskrivning av ärendet
Den 1 december 2020 fattade kommunstyrelsen (§ 184) beslut om att ge
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för att skapa en plats för
återbruk och reparation i kommunen.
Inom uppdraget har en förstudie upprättats, där möjliga alternativa lösningar
har sammanställts och jämförts. Baserat på uppskattad kostnad, arbetsinsats,
förväntad nytta och behov av vidareutredning har alternativen graderats i en
prioriteringsordning. Utifrån förstudien bedöms Ambulerande återbruksbil vara
det mest prioriterade lösningsförslaget då det dels inryms inom befintlig
budget, dels är ett bra komplement till kretsloppscentralen, framförallt med
tanke på den planerade ombyggnationen som kommer att innebära att
tillgängligheten till kretsloppscentralen tidvis kan bli mer begränsad än vad den
är idag.
Lösningsförslaget innebär att en ambulerande återbruksbil besöker kommunen
ett par tillfällen varje år och stannar enligt en turlista vid utvalda platser.
Medborgarna kan lämna saker för återbruk, vilka sedan transporteras till
kretsloppscentralen innan föremålen hämtas av återbruksaktör. Fördelen med
en mobil lösning är att den blir tillgänglig för fler medborgare, samtidigt som
behovet för medborgarna av att transportera sig till kretsloppscentralen kan
minska.
Lösningsförslaget Verktygsutlåning är placerat på andra plats i
prioriteringsordningen främst på grund av att det förslaget innebär en
förhållandevis enkel och billig lösning för att förebygga avfall. Nästan alla
medborgare har någon gång behov av att använda exempelvis en borrmaskin.
Varje borrmaskin används i snitt i 13 minuter under sin livslängd, och ger
upphov till cirka 50 kg avfall vid tillverkning. Genom att låna istället för att
köpa kan stora miljöbesparingar göras. Förslaget kräver dock att en utredning
avseende juridiska förutsättningarna tas fram.
Förslaget till beslut ligger i linje med kommunplanens mål om den cirkulära
ekonomins resurshållnings-principer, genom att mer material kan återanvändas
och därmed minskar behovet av nykonsumtion.
Ekonomi
Förslaget till beslut medför ekonomiska konsekvenser som kan hanteras inom
avfallsverksamhetens befintliga budget (VO 10 samhällsbyggnad). Införandet
av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras via avfallstaxa.
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Prövning av barnens bästa
Genom att återanvända och låta material cirkulera kan överutnyttjandet av
naturresurser begränsas till gagn för kommande generationer, och bidrar
således till barnets bästa idag och i framtiden.
Övrigt
Gällande förslaget Återbrukspunkt, kommer kommunstyrelseförvaltningen
fortsatt att ha kontakt med Tyresö bostäder (TYBO) för att stämma av
intresset för förslaget samt för att föra dialog kring vilka möjligheter som finns
för att inrymma återbrukspunkten i TYBOs fastighetsbestånd. Utifrån
innehållet i det svar som TYBO kommer att lämna om möjligheterna att
upprätta en återbrukspunkt, kommer Samhällsbyggnadskontoret informera
beslutande församling och eventuellt begära ett uppdrag om att ta fram en
fördjupad förstudie för förslaget Återbrukspunkt.
Den tidigare versionen av förstudien innehöll även Byggåterbruk och
Återbrukskonst som förslag. Eftersom dessa åtgärder kommer att införas när
kretsloppscentralen byggs om, har förslagen plockats bort från den nu aktuella
versionen av förstudien.
Bilagor

Förstudie Ökat återbruk i Tyresö
Gestaltningskoncept Återbrukspunkten
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