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§ 104

Medborgarförslag om återbruk av byggmaterial
Dnr KS/2021:292
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat då Sunne kommun har satt
övergripande mål att vi ska använda våra resurser på ett respektfullt sätt
och öka återvinningen.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om återbruk av byggmaterial.
Förslagsställaren framhåller att det vore bra för omställningen mot en
cirkulär ekonomi. Karlstad kommun lyfts som ett bra exempel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-01
Medborgarförslag 2021-04-09
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Avfallsenheten
Arbetsmarknadsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Medborgarförslag om återbruk av byggmaterial
KS/2021:292
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat då Sunne kommun har satt
övergripande mål att vi ska använda våra resurser på ett respektfullt sätt
och öka återvinningen.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om återbruk av byggmaterial.
Förslagsställaren framhåller att det vore bra för omställningen mot en
cirkulär ekonomi. Karlstad kommun lyfts som ett bra exempel.
Utredning av ärendet
Vid Holmby Återvinningscentral finns redan idag möjlighet att lämna in
mindre mängder byggmaterial. Sunnes invånare är mycket engagerade i att
lämna in begagnat material för att säljas vidare. Mycket av vad
EkebyVägen får ta emot idag försöker vi ta om hand så att det blir
intressant för köpare. När vi tar hand om det som lämnats in för återbruk
finns många bra arbetsuppgifter både för arbetsträning och
sysselsättningsuppdrag.
Utrymmena på både Holmby och EkebyVägen möjliggör idag att ta emot
mindre mängder byggmaterial för återbruk. Det finns på flera håll i landet
privata aktörer för återvinning av byggmaterial.
Vi samarbetar med fastighetsbolaget, föreningar och kommunens övriga
verksamheter för att hjälpas åt att förbättra arbetet och utveckla återbruk,
återvinning och sortering och kunskapsspridning och information ger goda
effekter där vi kan fortsätta att hjälpas åt tillsammans.
Ekonomiska konsekvenser

Avfallstaxan ses kontinuerligt över och justeras efter de behov som finns.

Postadress
Sunne kommun
686 80 Sunne
686 80 Sunne

Besöksadress
Sunne
Kvarngatan 6

Telefon
Vxl 0565-16000
0565-16245

Internet
sunne.se
anders.olsson@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843
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Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-01
Medborgarförslag 2021-04-09

Per Branzén
Tf Verksamhetschef
Beslutet skickas till:

Anders Olsson
Utvecklingsledare
Förslagsställaren
Avfallsenheten
AME

Medborgarförslag - Tyck till

Medborgarförslag

Återbruk av byggmaterial, som Karlstad

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Förslag

Hej! Vore super att utvidga Sunnes verksamheter för second hand med
byggvaror! Bra för omställningen mot en cirkulär ekonomi. Med inspiration
från Karlstad kommun https://karlstad.se/solabyggaterbruk/

Inkom datum

2021-04-09 23:38

KARLSTADS KOMMUN
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ÅTERBRUKA OCH DELA

Sola byggåterbruk
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Renovera eller bygger du nytt och är intresserad av att göra

en insats för miljön? Har du överskott av byggmaterial,
sådant som är för bra för att slängas eller felbeställningar?
Sola byggåterbmk tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror
och annat for inomhus och utomhusmiljö. Vi vänder oss till privatpersoner,
fastighetsägare och offentlig sektor.

Kund
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SOLA
BYGGATERBRUK

€fl
Leverantör
Ovnsfcott

Sola byggåterbruk är ett komplement till Solareturen och en del av
Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återvinna och dela. På
sikt kommer verksamheten övergå till att drivas som ett arbetskooperativ,
ett socialt företag som styrs av dem som arbetar och företagets affärer
används för att skapa jobb för dessa och andra som har eller har haft svårt

att få arbete

Öppettider
Från och med vecka 9 har vi öppet tisdag, torsdag och fredag kl. 9.3015.30. Stängt på grund av sjukdom v. 13. Vi planerar att kunna öppna igen
6/4.

Kontakt
Telefonnummer till butiken: 070-551 04 42

Följ oss på Instagram: solabyggaterbruk

Vägbeskrivning
Sväng in från Rosenborgsgatan och kör mot Sommarro Golfklubb (gamla
flygplatsterminalen), följ vägen till höger. Passera intresseskolan och

fortsätt på en mindre väg (norrut) tills du kommer in på gamla
flygplatsområdet. Vi finns i den första hangarbyggnaden till höger. Gps-

adress för att nå golfklubben är Flygfältsvägen 2.

Uppdaterad den 29 mars 2021

