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Miljöpartiet de gröna i Täby

Cirkulär ekonomi

Sverige förbrukar resurser över hela planeten och lever i nuläget som om vi hade fyra
jordklot. Hälften av klimatutsläppen och mer än nittio procent världens vattenbrist och
förlust av biologisk mångfald beror på resursslöseri. Det är dags att vi vänder trenden.
Vi har ingen planet B. (I återuppbyggnaden efter Corona) behöver vi ställa om från en
linjär slit- och slängekonomi till en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. Det ska
inte ligga i individens knä att lösa planetens framtid. Det behövs en stark politik.

Det finns många svenska företag som ligger i framkant, och vi är högt rankade
internationellt vad gäller innovation. Sverige har också en lång tradition av samverkan
mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle och stat. Det är en nyckel till framgång och
något vi måste värna och utveckla. Att ligga i framkant i den cirkulära ekonomin stärker
svenska företags konkurrenskraft och ger jobb och sysselsättning.

Med Miljöpartiet i regering har steg tagits i rätt riktning. Regeringen har inrättat en
delegation för cirkulär ekonomi och nyligen klubbat både Sveriges första strategi och
handlingsplan för cirkulär ekonomi. Steg har tagits, men flera kliv återstår. Kommuner
är nyckelaktörer i att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Vi inom Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar på:
● Ta fram en vision och kvantifierade etappmål för kommunens omställning till

en cirkulär ekonomi som omfattar kommunens alla förvaltningar och
verksamheter

● Integrera cirkulär ekonomi i kommunens system för ekonomistyrning, och ge
medarbetare möjligheter till kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi

● Arbeta strategiskt med cirkulär ekonomi i kommunens upphandling genom att
ta med det i upphandlingens planeringsskede, kravställning och följa upp
resultatet

● Samverkan med företag lokalt och cirkulärt nätverk och kompetensutveckling
● Återbruka prioriterade strömmar såsom material, t ex kontorsmöbler,

elektronik
● Stötta ett öppnande av Fritidsbank alt sportotek i Täby



För Miljöpartiet de Gröna i Täby

Eva Pethrus
Ledamot Kommunfullmäktige


