
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 

     Till Kommunstyrelsen 

Datum  2021-09-16 

Dnr  KS 2020/0185       

 

 

Svar på motion nr 18/2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och 

Kristina Embäck (S) - Ökade insatser för återbruk  

 
Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck har 2020-08-25 lämnat en motion om att 

Österåkers kommun utreder möjligheterna att bilda ett liknande arbetssätt för att öka insatserna 

kring återbruk som gjorts i Eskilstuna med ReTuna Återbruksgalleria. 

 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
Anse motion nr 18/2020 besvarad med hänvisning till mål 1.2 i Avfallsplanen om att antalet platser 
där invånarna kan lämna föremål för återanvändning ska öka.  

 

 

Bakgrund 

Motionärerna hänvisar till att på Brännbackens återvinningscentral kan man lämna hela och rena 

saker i Återbruket. Det är ett bra initiativ men det finns mer att göra för att öka andelen saker som 

går till återbruk. Ett konkret exempel som motionären anför är ReTuna Återbruksgalleria i 

Eskilstuna som är Sveriges första galleria som tar tillvara på saker som behöver nya hem. Den största 

skillnaden på dagens modell i Österåker är att man i Eskilstuna genomför renovering och 

reparationer av saker som lämnas in.  

 

Återbruk finns kopplat till flertalet återvinningsanläggningar i Sverige och det finns många exempel 

på hur konceptet utvecklats. Det första återbruket startades redan 1992 i Emmaboda. I exempelvis 

Återbruket Skärholmen har Stockholm vatten och avfall kopplat möjligheter att i snickeri-, sy-, och 

cykelverkstäder kunna reparera den använda vara som man köpt.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2030, har tagits fram av Roslagsvatten och Österåkers kommun 

och beslutades av Kommunfullmäktige den 7 december 2020. Planen tydliggör kommunens 

ambitioner och skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering där allmänhet, verksamheter 

och kommunen ska hjälpas åt för att skapa en god miljö.  
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Som en del i avfallsplanen finns mål 1.2 om att antalet platser där invånarna kan lämna föremål för 

återanvändning ska öka. Två konkreta är kopplade till målet:  

- Senast 2023 utreds möjligheten att främja secondhandverksamhet, uthyrningsföretag samt 

verksamheter som lagar trasiga produkter. Detta görs initialt i samband med utbyggnaden av 

Kanalstaden och lokalt centrum för återvinning och återbruk. 

- Etablera insamling till återbruk i centrumplanen respektive Kanalstaden.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är, tillsammans med Roslagsvatten, ansvariga för åtgärdernas 

genomförande. Implementering kommer att ske i samband med att planerna för Åkersberga 

centrum och Kanalstaden tas fram. 

Roslagsvatten planerar också för ett återbruk av bygg och rivningsavfall på Brännbacken. Planen är 

att det ska vara klart och tas i bruk under hösten 2022. 

Bilaga 

Motion nr 18/2020 Ökade insatser för återbruk från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina 

Embäck (S). 

 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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