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Barn- och ungdomsnämnden 

Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återan-
vändningscenter 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på remiss väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvänd-
ningscenter avge upprättat förslag t i l l yttrande innebärande att nämnden anser att motion
en ska avslås. 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att ett kreativt återanvändningscenter ska inrättas, som vänder sig t i l l pe
dagogiska verksamheter samt med målsättning att centret ska utvecklas och certifieras som ett 
ReMida-center. Att ta emot spillmaterial från företag ställer stora krav på kontroll för att und
vika att barn kommer i kontakt med skadliga ämnen. Inom Uppsala kommun har möjligheten 
att etablera ett ReMida-center utretts tidigare. Detta har inte blivit genomfört bland annat på 
grund av att lokal- och personalkostnadsskäl samt problem med att hitta leverantörer av 
material som är undersökt och godkänt för barn. Vård och bildning har i stället valt att ut
forma sina lärmiljöer i förskolorna med hjälp av återvunnet material, som efter noggrann 
granskning kunnat användas. Nämnden anser att motionen ska avslås men ställer sig positiv 
til l att förskolor, grundskolor med flera pedagogiska verksamheter använder sig av icke miljö
farligt återvunnet material i sin verksamhet. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över motion 
väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter (bilaga 1). Motion
ären föreslår fullmäktige besluta att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att starta ett 
kreativt återanvändningscenter samt att ha som målsättning att centret ska utvecklas och certi
fieras som ett ReMidacenter. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga 2). 

Ärendet 
Motionären föreslår att ett återanvändningscenter ska inrättas. Centret ska vända sig t i l l för
skolor och skolor och andra instanser, som arbetar med skapande och kreativ verksamhet. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret tor barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



2 (3) 

ReMida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Materialet, 
som lämnas t i l l centret - plast, metall, läder, gummi, trä, textil, papper, kartong, frigolit, plex-
iglas etc - får inte vara miljöfarligt eller smutsigt. Motionären föreslår att centret ska ReMida-
certifieras. 

Påpekanden och synpunkter 
ReMida har sitt ursprung i förskoleverksamheten i Reggio Emilia i Italien. Konceptet bygger 
på att lokala företagare lämnar sitt överskottsmaterial t i l l återanvändningscentret, där det 
kommer til l användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Syftet med centret är att stimulera förskolebarns kreativitet och experimentlusta. Istället för att 
företagen slänger sitt överskottsmaterial kommer det t i l l användning och företagande, utbild
ning, konst och miljö kan bindas samman. Tanken är att barns kreativitet ska främjas. Istället 
för att använda färdiga produkter får barnen själva skapa något nytt av materialet, som kan 
återanvändas flera gånger. ReMida ska också bidra t i l l en ökad miljömedvetenhet genom 
återbruk, det vill säga att ett material får ett nytt eller förlängt liv i stället för att köpa nya fär
diga leksaker. 

ReMida eller ReMida-liknande center finns i dag i Södertälje, Vaggeryd respektive Västerås 
kommuner. Fler kommuner har någon form av liknande återanvändningscenter, t i l l exempel 
Töreboda och Örebro. 

Att återanvändningscentret blir ReMidacertifierat innebär att personal går på utbildning 5 da
gar i Reggio Emilia i Italien, kontrakt skrivs med ReMida i Italien. ReMida-centret/ persona
len är sedan med i ett värdsomspännande nätverk med andra ReMidacenter där erfarenheter 
kan utbytas. Kostnaden för att bli certifierad är 1 000 euro med en ytterligare årsavgift på 300 
euro. Certifieringen gäller i 5 år och omprövas därefter. 

I Södertälje är centret knutet t i l l ett förskoleområde med sju förskolor. Planer fmns att från 
och med nästa år utvidga t i l l att omfatta fler förskolor. Material har samlats in genom uppsö
kande verksamhet til l företag och affärer. Centret anser sig ha för lite material. I Södertälje 
handlar det mest om metall, papper samt textilt material, som tvättats. Ett stort arbete läggs 
ned på att hitta material, som är miljögodkänt 

I Vaggeryds kommun används centret av alla pedagogiska verksamheter inklusive kultursko
lan. Det är cirka 80 lokala företag, i första hand företag inom träbranschen, som lämnar spill
material ti l l centret där. Det är företagarna, som levererar spillmaterialet, som bedömer och 
sorterar ut produkter, som är miljögodkända. I Uppsala torde det vara färre företag, som skulle 
kunna leverera material. 

Vård och bildning i Uppsala kommun har tidigare utrett möjligheten att etablera ett ReMida-
center i Uppsala. Enligt Vård och bildning har detta inte blivit genomfört på grund av lokal 
inte kunna hittas, att det inte funnits pengar til l personal samt problem att hitta leverantörer av 
material. 
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Vård och bildning har i stället utformat lärmiljöer med hjälp av återvunnet material. Ett pro
blem har varit att hitta produkter som är miljögodkända för barn bland annat ur perspektivet 
en giftfri förskola. Visst återvunnet material har Vård och bildning kunnat arbeta vidare med 
men det har krävt noggrann granskning och kontroll. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås nämnden anse att motionen ska avslås. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 
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Diarienummer 
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Barn- och ungdomsnämnden 

/ 

Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 5 september 
2014 

Nämnden har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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ReMida är ett sätt att ta tillvara överskott från företag och industri for att använda 
materialet inom den skapande verksamheten. ReMida finns idag som 
återanvändningscenter inom några kommuner i Sverige och vänder sig 
huvudsaldigen till förskolan. Södertälje är den kommun som arbetat med ReMida 
längst och Västerås har nyligen startat. Södertälje beskriver bl.a. ReMida så här: 

"Namnet har sitt ursprung i myten om Kung Midas- allt han rörde vid 
förvandlades till guld. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter som erbjuder 
barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala foretag och 
industri. ReMida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt 
förhållningssätt. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till Icreativitet och 
skapande. Vi samlar in rest- och spillmaterial som används i den skapande och 
experimenterande verksamheten. Exempel på material är plast, metall, läder, 
gummi, trä, textilier, papper, kartong, frigolit, plexiglas etc. Materialet fär inte 
vara miljöfarligt eller smutsigt." 

ReMida kommer från Reggio Emilia och fullt utbyggt kan certifiering erhållas. 

Inledningsvis kan återanvändningscentret vända sig till förskolor och skolans 
första år men målsättningen måste vara att alla skolor och andra instanser som 
arbetar med skapande/kreativ verksamhet ska ha tillgång till material och att 

_ verksamheten ska ReMida-certifieras. . . - - . • 

Jag föreslår därför fullmäktige besluta att 

Ge Bam- och ungdomsnämnden i uppdrag att starta ett kreativt 
återanvändningscenter 

Att ha som målsättning att centret ska utvecklas och certficeras som ett ReMida-
center 

Hona Sz Waldau 
Vänsterpartiet 
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Handläggare 

Astrid Nyström 2014-09-04 
Datum Diarienummer 

BUN-2014-0798 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta 
återanvändningscenter 

Barn- och ungdomsnämnden är positiv t i l l grundtanken med ett återanvändningscenter vare 
sig det är Remida-certifierat eller inte. Att barn och ungdomar kan få utlopp för sitt kreativa 
skapande samtidigt som de får lära sig att ta tillvara överblivet material i stället för att köpa 
nytt ser nämnden som tilltalande. 

I de kommuner som har ReMida-center har samarbete etablerats med lokala företag och buti
ker, som gratis lämnat spillmaterial t i l l centret. 

De material, som motionären nämner kan användas i ett återanvändningscenter - plast, metall, 
läder, gummi, trä, textil, papper, kartong, frigolit, plexiglas - innehåller många gånger stora 
mängder giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen och ämnen som ger allergiska besvär. 
Kravet på material, som är lämpligt att användas i verksamheter riktat t i l l barn är större än om 
materialet inte ska användas t i l l barn. Att ta emot spillmaterial från företag ställer stora krav 
på kontroll för att undvika att barn kommer i kontakt med skadliga ämnen. Det ställer krav på 
kunskap om materialets innehåll samt om olika ämnens eventuella påverkan på människo
kroppen. 

Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett 
kommunfullmäktigeuppdraget hur arbetet för att minska exponering och risker med kemika
lier på förskolorna i Uppsala kommun kan utvecklas i utredningen Giftfria förskolor i Uppsala 
kommun - förslag t i l l mål och åtgärder. Nämnden har dessutom för egen del bland annat fat
tat beslut om att inventering och utsortering ska ske på förskolor av lösa inventarier, leksaker 
och material med avseende på giftiga kemikalier, hormonstörande samt allergiframkallande 
ämnen. 

Styrelsen för vård och bildning har tidigare utrett möjligheten att etablera ett ReMida-center i 
Uppsala. Detta har, enligt vad nämnden informerats om, inte blivit genomfört bland annat på 
grund av att lokal inte kunna hittats, av personalkostnadsskäl för administration av ett center 
samt problem med att hitta leverantörer av material som är undersökt och godkänt för barn. 
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Vård och bildning har i stället valt att utforma sina lärmiljöer i förskolorna med hjälp av åter
vunnet material. Även här har det varit svårt att hitta produkter som är miljögodkända för barn 
bland annat ur perspektivet en "giftfri" förskola. Visst återvunnet material har Vård och bild
ning efter noggrann granskning ändå kunnat använda. 

Att det kan vara problem att hitta återvunnet material, som är lämpligt att använda för barn 
har bekräftats vid kontakt med ett par kommuner som har ReMida-center. 

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att motionen ska avslås. Nämnden ställer sig 
dock positiv t i l l att förskolor, grundskolor med flera pedagogiska verksamheter använder sig 
av icke miljöfarligt återvinningsmaterial i sin verksamhet. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 


