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§ 332 Återbruksgalleria, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-569
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 279 att bordlägga ärendet.
Mari Hultgren (S) och Ranko Simic (S) föreslår i motion daterad 2019-08-20
att:



I enlighet med motionens intentioner införa en återbruksgalleria
som ska drivas på affärsmässiga grunder
Bygga en ny återvinningsstation och komplettera denna med en
Återbruksgalleria

Tekniska verken i Linköping AB utredde under 2018 möjligheterna att bygga
en återbruksgalleria i Linköping. Efter utredning beslutades att inte uppföra en
återbruksgalleria utan istället gå vidare och utveckla de återbrukshallar som
idag finns vid återvinningsstationerna. De främsta argumenten för detta var
kostnaden för investeringen tillsammans med en osäkerhet om mängden
material till återbruk skulle öka jämfört mot dagens lösning med
återbrukshallar. För att en återbruksgalleria ska fungera bra bör det vara på ett
mer centralt läge än dagens återvinningscentraler.
Idag finns ett överskott av material/produkter som lämnas till återbruk. Det
finns en fungerande marknad med flera ideella och privat aktörer som växer
inom området.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Återbruk och att det skapas nya cirkulära affärsmodeller är mycket viktigt för
att vi ska bli mer resurseffektiva och därigenom minska klimatpåverkan.
Tekniska verkens återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer
inom återbruk bedöms dock fylla motionens behov.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-16, § 153
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 265
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08
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1. Motionen avslås med hänvisning till att Tekniska verken i Linköping AB:s
återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer bedöms fylla
nuvarande behov.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 279
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 265
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 153
Tjänsteskrivelse – Återbruksgalleria, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-01-26.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-26.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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