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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Tommy Ek

2017-04-18

Dnr KS 2016-498

Kommunstyrelsen

Starta en återbruksgalleria i Linköpings kommun, svar på
motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att förslaget är under pågående
utredning.
Ärende
Kerstin Sagström med flera (V) har i en motion föreslagit att:


Linköpings kommun uppdrar till Tekniska verken att ta initiativ till en
återbruksgalleria i anslutning till någon av våra återvinningsstationer

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns behov av att utreda
möjligheterna till en återbruksgalleria i anslutning till en återvinningscentral.
Tekniska verken genomför redan på eget initiativ en sådan förstudie.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att motionen besvaras med
hänvisning till att förslaget är under pågående utredning.
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Bakgrund
I motionen hänvisar motionärerna till behovet av att återvinna alltfler produkter
av klimat- och miljöskäl. Man menar att många av de produkter som vi idag
slänger kan samlas in, demonteras och/eller repareras och återanvändas innan
de slutligen som ett sista steg hamnar i kommunens förbränningsugnar.
Motionärerna hänvisar till en återvinningsgalleria som funnits några år i
Eskilstuna där nio butiker säljer återvunna möbler, cyklar, inredning, verktyg,
livsmedel, kläder mm. Man menar att något liknande borde startas i anslutning
till någon av Linköpings återvinningscentraler. Huvudtanken är att istället för
att slänga allt i containrar när man kommer till återvinningscentralen lämnar
man det man tror går att återanvända vid en särskild depå där en första gallring
görs. Därefter fördelas sakerna ut till den butik/de butiker som finns i området.
De repareras, fixas till, omvandlas och förädlas. På så vis får de nytt liv och
kan säljas igen. Butiken/butikerna kan drivas i secondhand regi eller i
samarbete med den idéburna sektorn.
En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår privata konsumtion1.
Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa
förbrukar. Det är uttryck för den areal som behövs för att försörja en människa
eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att
producera och assimilera (ta hand om) avfallet. Om alla levde som vi i Sverige
skulle det behövas 4,2 jordklot2, 2014 var den siffran 3,7 jordklot. Sverige är
ett av länderna i världen med allra störst ekologiskt fotavtryck per person.
För att konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan ska minska måste vi
förändra hur och vad vi konsumerar. Den privata konsumtionens klimat- och
miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna
måste utnyttjas effektivare. Ett sätt att stimulera en hållbar konsumtion är att
främja en cirkulär ekonomi, genom att underlätta återanvändning av varor, till
exempel handel med begagnade varor samt reparationer och uppgradering av
varor. Att främja delningsekonomi, som innebär att varor och tjänster delas på
olika sätt, är ett annat sätt att stimulera en mer hållbar konsumtion. Cirkulär
ekonomi och delningsekonomi skulle också kunna ge ökad valfrihet och lägre
priser.
Naturvårdsverkets utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen 20173
lyfter upp fyra områden som särskilt angelägna att arbeta med, där ett är hållbar
produktion och konsumtion.
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OBS 2017 – Nuläges- och trendrapport. Fördjupning. Linköpings kommun 2017.

WWF Living Planet Report 2016. Risk and Resilience in a new era.
Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Naturvårdsverket,
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Tekniska verken genomför på eget initiativ en förstudie om inrättandet av en
återbruksgalleria i anslutning till en återvinningscentral.
Ekonomiska konsekvenser
Förstudien kring införandet av en återbruksgalleria sker inom Tekniska verken
i Linköping AB:s budget.
Kommunala mål
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Linköpingsborna ska ha
god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö. Den som är i behov av
stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska
utmärkas av trygghet, hög kvalitet, ökat självbestämmande för den enskilde
och goda villkor för personalen.
En ekologiskt hållbar kommun
Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025
och medborgana ska aktivt delta i arbetet. Linköping ska ligga i framkant för
gröna lösningar på klimatutmaningarna och i utvecklingen av miljöteknik.
Värdefulla naturområden ska säkras och kommunen ska aktivt arbeta för att
bevara den biologiska mångfalden. Den täta staden, med park- och
rekreationsområden, är den hållbara staden.
Samråd
Samråd har skett med affärsområdeschef, avfallstjänster, Tekniska verken i
Linköping AB som tillstyrker förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker inom Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Helene de Faire
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Beslutet skickas till:
Motionären
Tommy Ek

