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Kommunstyrelsen

Uppdragsredovisning: Utvärdering av
återbruksverksamheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Uppdragsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt under §69/16 att ge gatuchefen i uppdrag att teckna avtal med Lions
om att starta upp ett återbruk. I oktober 2016 startade Lions sin återbruksverksamhet. Av
kommunstyrelsens beslut framgår att verksamheten skulle utvärderas efter ett år.
Tekniska nämnden lämnar under §109/17 förslag till utvärdering. Återbruket bedrivs på
Floravägen intill Återvinningscentralen i en kontorslokal om 115 kvm och tre garage om ca 150
kvm. Lions bemannar onsdagar kl 15-18 och lördagar kl10-14. Lions hyr fastigheten av
kommunen. Mängden inkommet material och omsättningen på varorna har under första året
överträffat såväl Lions som kommunens förväntningar. En utveckling som diskuterats är att
komplettera med byggvaror.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 69/2016, Återbruksdepå
Tekniska nämndens beslut § 109/2017 Utvärdering av återbruksverksamheten

Kommunkansliet

Mikael Persson
Kommundirektör

Mats Svedberg
Kanslichef

Beslutet ska skickas till
För kännedom tekniska nämnden
För verkställighet

Kommunstyrelsen
Mats Svedberg
• Mats.Svedberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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§ 69

kerbruksdepå
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Lions får möjligheten och ansvaret att starta upp och bedriva mottagning av återbruksdepån, onsdagar
kl. 15-18 och lördagar kl. 9-15.
Lions får ansvaret att starta upp och bedriva försäljning av återbruksvaror, onsdagar kl. 15-18 och
lördagar kl. 9-15. Lions erhåller samtliga intäkter.
Lions erhåller garageplats och plats på området för sin försäljning utan kostnad, men erlägger faktisk
elkostnad i försäljningslokalen.
Gatuchefen får i uppdrag att skriva avtal med Lions som reglerar ovanstående åtaganden.
Uppdragstjänst får ansvaret att inom ramen för sin verksamhet bygga upp den interna kommunala
återbruksverksamheten i liten skala. Lokalbehovet för förvaring av möbler ska lösas.
Uppdragstjänst ska även utveckla visst samarbete/samverkan med handikappomsorgen arbetet med
det interna kommunala återbruket.
Gatuchefen får i uppdrag att i samband med förhandling med Sysav lösa frågan om kostnadsfri
deponering av avfall för Uppdragstjänst.
Aterbruksverksamheten ska utvärderas skriftligt efter ett år i drift.

Arenc ebes<rivning
budgetdirektiv 2015 beslöt kommunfullmäktige bl.a. följande:
• Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en återbruksdepå gärna i
samarbete med handikappomsorgen.
• Aterbruksdepån ska kunna erbjuda invånarna en möjlighet att lämna möbler, cyklar m.m. som
efter reparation kan återanvändas/sälja i stället for att slängas.
En slutrapport med förslag till beslut har upprättats.
I denna föreslås en extern återbruksdepå invid återvinningscentralen i samarbete med Lions.
För det interna återbruket föreslås en lösning med uppdragstjänst.

Beslutsunc erlag.....................................................................................................................
•
•
•
•
•

Uppdrag från kommunfullmäktige § 15/2014, Aterbruksdepå, Ks beslut § 77/2014
Projektrapport Aterbruk
Bilaga - Aterbruk i Kävlinge Sysay
Lions återbruk beskrivning
Ordförandenas skrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Annsofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C), Carina Ingelson (L), Peter Rugarn
(KD), Catrin Tufvesson (S), Jana Lund (Sd) och Nils Nyberg (Mp) bifall till föreliggande förslag

Beslutet ska skickas till
För kännedom

Rolf Perleij, administrativ chef Miljö & Teknik

För verkställighet

Lions Kävlinge
Uppdragstjänst
Mikael Anderson, gatu- och renhållningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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