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§ 105

Medborgarförslag om ökat återbruk för människorna
och vår miljö i Sunne kommun
Dnr KS/2021:135
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarad 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 ökat återbruk för människorna och
vår miljö i Sunne kommun. Förslagsställarna vill bland annat öka
möjligheterna till ett cirkulärt samhälle.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-02-16
Tjänsteskrivelse 2021-08-30
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställarna
Avfallsenheten
Arbetsmarknadsenheten
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Medborgarförslag om ökat återbruk för människorna
och vår miljö i Sunne kommun
KS/2021:135
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarad 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 ökat återbruk för människorna och
vår miljö i Sunne kommun. Förslagsställarna vill bland annat öka
möjligheterna till ett cirkulärt samhälle.
Utredning av ärendet
Vid Holmby Återvinningscentral finns redan idag möjlighet att lämna in
saker. 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, som också lyfts fram i
medborgarförslaget, finns många bra arbetsuppgifter både för arbetsträning
och sysselsättningsuppdrag. Detta sker idag vid Ekebyvägens verksamhet.
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 med
omställningsnätverket.
Ekonomiska konsekvenser

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

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-02-16
Tjänsteskrivelse 2021-08-30

Per Bransén
TF. Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Förslagsställarna
Avfallsenheten
AME

Leif Jansson
TF. Enhetschef

Medborgarförslag om ökat återbruk för människorna och vår miljö i
Sunne kommun
I Sunne, Kil och Torsby finns sedan ett år tillbaka ett omställningsnätverk. Vi kallar oss
Omställning Fryksdalen och arbetar på olika sätt för att ställa om oss själva samt påverka
med människor och samhället att ställa om till ett miljö och socialt hållbart samhälle. En del
av nätverket arbetar med återbruksfrågor på olika sätt, återbruksgruppen.
Vi anser att vi behöver öka återbruket på återvinningscentralen Holmby. Vi är allt fler som
inser att våra saker, möbler, kläder och prylar behöver användas längre för att minska
belastningen på miljön och klimatet. Det betyder att vi måste sluta slänga fungerande grejer,
reparera det som lätt går att reparera och ta tillvara använt eller överblivet material istället för
att låta det gå till bränsle, materialåtervinning eller deponi.
Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar den senaste statistiken från
Naturvårdsverket att mängden avfall istället ökar. Så mycket som en fjärdedel av allt som
slängs på landet återvinningscentraler hade gått att använda. Nästan en femtedel har ett
kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med resurser.
Nu är det hög tid att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Att ta vara på det vi har ger, förutom
miljö- och klimatvinster, möjlighet till nya arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning. Vi
uppmanar kommunen att sätta återbruket i första rummet på vår återvinningscentral, i
enlighet med avfallshierarkin och utöka möjligheterna till återanvändning och
materialåtervinning.

Avfallstrappan, avfallshierarkin
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet
tas omhand i Sverige. I Sunne kommuns miljöstrategi finns mål för ökad återanvändning,
materialåtervinning och minskad resursanvändning.

Följande ordning ska följas:
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp
Det finns många goda exempel runt om på landets återvinningscentraler att ta efter. En
station för återbruk på varje återvinningscentral är ett minimum. Holmby har en station för
återanvändning som hämtas till verksamheten på Ekebyvägen. Vi anser att ytterligare
stationer för materialåtervinning och återanvändning skulle kunna utvecklas. Tydlig skyltning
om var återbruksplatserna är och att det finns personal som har tid och kunskap att guida
oss i att minska mängden avfall, är helt centrala åtgärder för att lyckas med ökad
återanvändning och materialåtervinning.
Vi vill att Sunne kommun utvecklar steget för återanvändning och materialåtervinning på
Holmby återvinningscentral. I samarbete med verksamheten Ekebyvägen m fl aktörer skulle
det kunna bidra till en märkbar återanvändning och materialåtervinning.
Sunne kommuns verksamhet på Ekebyvägen är en verksamhet som på ett påtagligt och
konkret sätt bidrar till att nå flera mål i Sunne kommuns miljöstrategi samt kommunstrategin
för Sunne kommun. Här arbetar man med återanvändning och återbruk samtidigt som
människor får en meningsfull sysselsättning där de är behövda, kan utvecklas och bidrar till
en viktig del i samhällets omställningsarbete.
Att utveckla verksamheten på Holmby och Ekebyvägen är ett sätt att ta kliv upp i
avfallstrappan och ta oss närmare både globala, nationella och lokala sociala mål och
miljömål.
Det finns redan idag föreslagna planer på hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Bla
behövs en ny byggnad för att förvara material både för återanvändning och
materialåtervinning, samt för att kunna sälja produkter vidare. Det behövs även ett
bokföringssystem för att lättare kunna hitta det som finns.
Det finns materiella resurser i form av möbler och utrustning i kommunens egna
verksamheter som skulle kunna tas tillvara på ett mycket bättre sätt. Bla skulle ett centralt
förråd med möbler, textilier, utrustning mm kunna bidra till att det blir lättare att återanvända
sådant som finns i stället för att köpa nytt. Det finns ett uttalat mål i miljöstrategin att
använda begagnat med det är svårare när det inte finns någon central förteckning över vad
som finns. Det kan även finnas företag i Sunne som kan ha ett intresse både att lämna till
återvinning och köpa begagnat. Vi har även ett kommunalt fastighetsbolag som förmodligen
kan bidra med material som kan repareras, materialåtervinnas eller återanvändas.
Nätverkets roll
Nätverket arbetar med våra utåtriktade informationsinsatser med att uppmuntra våra
invånare till ökat återbruk på olika sätt.

Finansiering
Vårt förslag är att finansiering av utveckling av Holmby återvinningscenral och av
Ekebyvägens verksamhet skulle kunna ske via en kombination av högre avfallstaxa, bidrag
från privatpersoner och sponsring från företag samt eventuella projektbidrag.
Sammanfattning av förslaget
● Vi är många medborgare och avfallsabonnenter som vill medverka till ökad
återanvändning och materialåtervinning.
● Bygg ut förutsättningar för ökad återanvändning och materialåtervinning på Holmby
återvinningscentral
● Öka den personliga guidningen på Holmby för rätt sortering med hjälp av engagerad
och kunnig personal
● Bygg ut förutsättningarna för att ta emot, förvara och sälja varor och material på
Ekebyvägen
● Bygg upp ett system med förteckning över varor och material för att underlätta att
köpa begagnat både internt i kommunens verksamheter och bolag samt externt.
● Vi avfallsabonnenter och invånare tar ett större ansvar för genomförandet genom att
betala en högre taxa öronmärkt för återvinningen.

Återbruksgruppen i nätverket Omställning Fryksdalen
genom
Kontaktpersoner

