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Samhällsbyggnadsnämnden

Återbruksgalleria, svar på motion (S)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Tekniska verken i Linköping AB:s
återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer bedöms fylla
nuvarande behov.
Ärende
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

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
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Tekniska verkens återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer
inom återbruk bedöms dock fylla motionens behov.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Återbruksgalleria, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
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Bakgrund
Mari Hultgren (S) och Ranko Simic (S) föreslår i sin motion att en
återbruksgalleria byggs upp i Linköping och samordnas med en
återvinningscentral. Invånare ska kunna lämna saker som är hela eller
reparerbara. Efter reparation kan sakerna säljas igen av företag i gallerian och
på så sätt få en längre livslängd. Återbruk kan generera nya arbetstillfällen och
skapa fler företag inom cirkulär ekonomi. Socialdemokraterna föreslå att en
återbruksgalleria införs och att den ska drivas på affärsmässiga grunder.
Tekniska verken utredde under 2018 möjligheterna att starta en
återbruksgalleria liknande återbruksgallerian Retuna utanför Eskilstuna. Retuna
ligger i anslutning till en återvinningscentral och är uppbyggd som en
konventionell galleria med olika butikslokaler och fik. Avsikten är att varje
butik ska bära sina egna kostnader mot en marknadsmässig hyra. Tills idag har
dock hyran varit mycket reducerad och det finns många butikslokaler som står
outhyrda. En återbruksgalleria kräver mycket stora investeringar som rimligen
inte kan täckas av avfallskollektivet och avfallstaxan. Det blir också en
fördelningsproblematik när fler butiker är intresserade av lättsålda varor. Det är
svårt att få bärighet i ett sådant projekt, och tveksamt till om det skapar mer
återbruk eller arbetstillfällen jämfört med nuvarande hantering.
Möjligheten att starta försäljning av återbruksartiklar i en befintlig lokal
undersöktes. För att hålla nere investeringskostnaden undersöktes vilka
befintliga lokaler som Tekniska verken äger och Åby Mellangård i anslutning
till Gärstad återvinningscentral skulle kunna vara en möjlig lösning. Tanken
var då att en av nuvarande samarbetspartner genom avtal skulle få tillgång till
lokalen för försäljning av återbruksartiklar som lämnas på
återvinningscentraler. Efter samtal med återbruksaktörerna och studiebesök på
deras respektive sorterings- och försäljningslokaler ansåg projektgruppen att
hantering av återbruksartiklar krävde ytor på tusentals kvadratmeter jämfört
med befintliga 500 kvadratmeter på Åby Mellangård. Hanteringen bestod av
mottagning, sortering, rengöring, funktionstest, lagerhållning, butikslokal och
uthämtning. Befintliga samarbetspartners har under flera år arbetat upp ett
flöde och en logistik kring sin hantering av återbruksartiklar samt etablerat sina
butikslokaler i närhet av annan försäljningsverksamhet, vilket har gett en god
genomströmning av återbruksartiklar från hämtning på återvinningscentraler
till försäljning ut till kund. Tekniska verken vill och kan inte konkurrera med
detta, och har heller inte förmågan att göra detta på ett bättre sätt.
För att öka andelen av avfallet som går till återbruk har Tekniska verken byggt
bemannade mottagningar på tre återvinningscentraler. Genom att besökaren
kommer till en bemannad mottagningshall som första anhalt på
återvinningscentralen och får frågan om hen har något att skänka till återbruk
ökar incitamentet för besökaren att lämna saker till återbruk, innan de åker
vidare för att slänga sitt övriga avfall till återvinning. Mottagningshallarna
består av ca 200 kvadratmeter stora oisolerade plåthallar där
återbruksartiklarna kan grovsorteras efter kategori. Mottagningshallarna
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bemannas av avtalad välgörenhetsorganisation. Befintliga återbruksaktörer
bemannar idag återbrukshallarna genom sysselsättningsåtgärder.
Ekonomiska konsekvenser
En återbruksgalleria kräver mycket stora investeringar (ca 80 miljoner kr enligt
bedömning från Tekniska verken) som rimligen inte kan täckas av
avfallskollektivet och avfallstaxan.
Kommunala mål
Ärendet kopplas till de kommunala målen Ett klimatsmart Linköping samt
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget bedöms inte innebära någon skillnad för pojkar, flickor, kvinnor och
män.
Samråd
Motionen har beretts tillsammans med Tekniska verken i Linköping AB.
Samråd har skett med Näringsliv och tillväxtstaben samt Hållbarhetsenheten på
Kommunledningsförvaltningen som tillstyrker motionsvaret.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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