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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 

Svar på motion: Cirkulär ekonomi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Cirkulär ekonomi, inte föranleder 
några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till fullmäktige den 14 juni 2021 yrkat att 
kommunen tar fram en vision och kvantifierade etappmål för kommunens 
omställning till en cirkulär ekonomi som omfattar kommunens alla förvaltningar 
och verksamheter. Vidare vill Pethrus integrera cirkulär ekonomi i kommunens 
verksamhet och skapa samverkan med det lokala näringslivet i frågan.  

Återbruk och materialåtervinning ökar i samhället. Kommunen gör konkreta 
insatser i den egna verksamheten för ökat återbruk och minskat slöseri av såväl 
material som inventarier. Den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2021-2032 – Lätt 
att göra rätt,  har cirkulär ekonomi som bärande idé. Tre av fem målområden i 
planen handlar specifikt om detta. I planen beskrivs såväl mål som uppföljning. 
Bedömningen är att ytterligare visioner eller styrdokument inom detta område 
inte behövs. 

Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till fullmäktige den 14 juni 2021 yrkat att 
kommunen tar fram en vision och kvantifierade etappmål för kommunens 
omställning till en cirkulär ekonomi som omfattar kommunens alla förvaltningar 
och verksamheter. Vidare vill Pethrus integrera cirkulär ekonomi i kommunens 
system för ekonomistyrning, ge medarbetare möjligheter till 
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kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi samt att cirkulär ekonomi får 
genomslag i kommunens upphandling. Därutöver önskar motionären samverkan 
med företag lokalt och cirkulärt nätverk och kompetensutveckling, återbruk av 
prioriterade strömmar såsom material, t ex kontorsmöbler, elektronik samt att 
kommunen ska stötta ett öppnande av fritidsbank eller sportotek. 

Återbruk och materialåtervinning ökar i samhället. Kommunen följer 
utvecklingen och medverkar i den genom konkreta insatser i den egna 
verksamheten för ökat återbruk och minskat slöseri av såväl material som 
inventarier. I Täby finns även en lång tradition för återbruk med aktiva aktörer 
såsom bland andra Kyrkornas second hand, Myrorna och Täby bakluckeloppis. 
Även inom näringslivet finns en växande återbruksmarknad. Ett exempel är 
Täby-företaget Inrego som specialiserat sig på att förlänga livslängden på IT-
utrustning. 

Till kommunens samhällsansvar hör att samla in, transportera och behandla det 
kommunala avfall (tidigare kallat ”hushållsavfall”) som inte faller under det så 
kallade producentansvaret. Från och med år 2022 ingår även returpapper 
(tidningar) i det kommunala ansvaret, som innebär blanda annat att återbruka 
resurser genom återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning. 
Producentansvarslagen reglerar att företag som sprider förpackningar på den 
svenska marknaden även ska samla in och återvinna dem. Lagen syftar till en 
miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar som årligen används i 
Sverige. Det finns även liknande producentansvar för andra produkter såsom 
bilar, däck, läkemedel och elavfall. 

Kommunfullmäktige antog den 2 november 2020 (§209), Avfallsplan 2021-2032 
– Lätt att göra rätt, som har cirkulär ekonomi som bärande idé. Tre av fem 
målområden berör specifikt detta. Målområde 2 (Avfall förebyggs) handlar om att 
avfall förebyggs och att produkter ska vara produkter så länge som möjligt. 
Målområde 3 (Material cirkulerar) handlar om att sortera och materialåtervinna 
det avfall som uppstår. Målområde 4 (Matavfall) handlar om att använda 
matavfall som en resurs samtidigt som matsvinnet minskar.  

Arbetet med avfallsplanen är kommunövergripande och systematiskt. I 
avfallsplanen ingår mål, delmål och en strukturerad uppföljning. Täby kommun 
arbetar genom avfallsplanen aktivt med cirkulär ekonomi i samverkan med 
näringslivet och civilsamhället, och bedömningen är att inga ytterligare 
styrdokument behövs för att hantera denna fråga. 
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Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilaga 

- Motion: Cirkulär ekonomi, daterad den 14 juni 2021 
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