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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Oltner Jenny 

Datum 
2014-04-29 

Diarienummer 
KSN-2013-1215 

Kommunstyrelsen 

Motion av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och 
kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Emma Wallrup med (V) har i motion, väckt den 28 oktober 2013, yrkat att 
kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att: 
- ta fram en strategi för att arbeta med cirkulär ekonomi.  
- klimatprotokollet börjar arbeta utifrån begreppet cirkulär ekonomi i samarbete med företagen. 
- workshops om hållbar konsumtion hålls riktat till medborgarna.  
- kommunen informerar om cirkulär ekonomi till olika samarbetsaktörer,  

styrelsen för vård och bildning i uppdrag att:  
- nya skolor designas utifrån ett kretsloppstänkande och att allt material som används kartläggs för 
att kunna återanvändas.  
- lärandet för hållbar utveckling i skolorna anammar ett tydligt kretsloppstänkande med 
visioner för hur vi kan åstadkomma ett kretsloppssamhälle där allting återvinns och resurser 
cirkulerar så långt det är möjligt, 

barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att till de 
fristående skolor i kommunen:  
- erbjuda material för att arbeta med cirkulär ekonomi i arbetet med lärande för hållbar utveckling, 
med visioner för hur vi kan åstadkomma ett kretsloppsamhälle där allting återvinns.  

Motionen återges i bilaga 1 
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Remissbehandling 
Motionen har remitterats till styrelsen för vård och bildning (SVB), barn och 
ungdomsnämnden (BUN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Bilaga 2, 3 
och 4 
 
Samtliga remissinstanser är positiva till begreppet cirkulär ekonomi. Att hushålla med 
naturresurser och integrera ekologisk hållbarhet i ekonomiska beslut är en viktig del i ett 
framtida samhälle.  
 
UAN anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden mot bakgrund av att cirkulär 
ekonomi och kretsloppstänkande betraktas som en del av hållbar utveckling, som ingår i 
läroplaner för naturorinterande ämnen samt att det är huvudmannens ansvar (huvudmannen 
för de fristående skolorna respektive SVB) att se till att läroplanen för gymnasieskolan följs.  
 
BUN anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden mot bakgrund av att cirkulär 
ekonomi och kretsloppstänkande betraktas som en del av hållbar utveckling, som ingår i 
läroplaner för naturorinterande ämnen samt att det är huvudmannens ansvar (huvudmannen 
för de fristående skolorna respektive SVB) att se till att läroplanen för grundskolan följs samt 
att kommunen, enligt regeln om bidrag på lika villkor, inte kan erbjuda information till vissa 
skolor. (S)-, (MP)- och (MP)-ledamöterna har avgivit reservation. 
 
SVB anser att kretsloppstänkande, inklusive cirkulär ekonomi, redan ingår i förskolans och 
grundskolans pedagogik. Vad gäller motionens förslag hur nya skolor ska designas och 
utformas bygg- och inredningsmässigt skriver SVB att de inte ansvarar för detta men att de så 
långt det är möjligt vill medverka till att ambitionerna på detta område är höga. De framhåller 
därtill att de gärna tar del av eventuellt framtaget utbildningsmaterial från UAN. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen instämmer i att kretsloppstänkande där bland annat begreppet cirkulär 
ekonomi ingår är en viktig del i att ställa om till ett resurseffektivt och modernt samhälle. 
Cirkulär ekonomi efterliknar principerna i naturens kretslopp. Syftet är att avfall ska ses som 
en resurs och därför ska produkter designas så att de är lätta att återvinna.  
 
Principerna om återanvändning och återvinning ger positiva effekter för ekonomiska, sociala 
och ekologiska värden. Uppsala kommun arbetar till stora delar redan idag i enlighet med 
dessa principer. Kommunfullmäktige har nyligen antagit två styrdokument som höjer 
ambitionerna ytterligare – ekologiskt ramverk för program och planer samt miljö- och 
klimatprogram. Här ingår flera målområden som dels siktar mot en högre resurseffektivitet, 
dels förutsätter ett arbetssätt som inkluderar en högre resurseffektivitet. Hållbart byggande 
och förvaltande, fokus på giftfri miljö särskilt för barn och unga samt utbildning och 
samverkan med övriga samhället (däribland klimatprotokollets medlemmar) som strategiska 
arbetssätt för att komma närmare målen är viktiga delar i detta. Nu pågår genomförandet av 
miljö- och klimatprogrammets mål och inriktning i den kommunala organisationen, inklusive 
bolagen och övriga samhället. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kretslopp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avfall
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tervinna
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Andra kommunala styrdokument som i stora delar behandlar och har påverkan på såväl 
resurseffektivitet som ekonomi är renhållningsordning för Uppsala kommun samt Uppsala 
kommuns upphandlingspolicy. Renhållningsordningen är byggd på principen om att avfall 
ska ses som en resurs och att Uppsala kommun ska sträva för att minimera avfallets 
uppkomst, återanvända och återvinna.  
 
I de delar motionen tar upp skolområdet instämmer kommunstyrelsen i nämndernas 
remissvar. Med hänvisning till ovanstående anser kommunstyrelsen att cirkulär ekonomi och 
kretsloppstänkande redan idag och än mer framöver kommer att genomsyra Uppsala 
kommuns arbete. Något behov av nytt uppdrag med anledning av motionen bedöms inte 
föreligga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ulla Holmgren 
Stadsdirektör    Enhetschef 



Motion om Cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. 

Klimatfrågan är en stor ödesfråga som vi måste lösa men det finns också en rad andra mer och 

mer påtagliga resurskriser och miljöproblem som uppkommit pga vår produktion och konsumtion. 

Samtidigt krockar miljöarbetet ofta med den ekonomiska sfären. Genom att sluta kretsloppen och 

återvinna allt material så mycket som möjligt kan vi åtgärda dessa problem samtidigt som vi får en 

bra välfärd och god ekonomi. 

Cirkulär ekonomi är ett nytt begrepp som har börjat användas nu både på EU-nivå, inom 

näringslivet och i kommuner. Det är viktigt att ett sådant tänkande får fäste i samhällsplaneringen 

om vi ska lyckas ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Ronneby kommun har börjat arbeta 

med cirkulär ekonomi på ett genomgående sätt. Där har man ett blocköverskridande samarbete 

kring att arbeta med cirkulär ekonomi och ett kretsloppstänkande. 

Cirkulär ekonomi går ut på att återvinna alla resurser så mycket som möjligt. Produkter designas 

redan från början för att materialet ska kunna åtérvinna^Manj^^ ekonomi från dessa 
steg, 

1. Ateranvändning

2. Materialåtervinning
3. Energiutvinning

U P P S A L A K O M M U N S T Y R E L SE 

I 

För att ställa om till en cirkulär ekonomi kan ett företag, 

- Ta bort miljöfarliga ämnen. 

- Designa produkterna så att de kan tas isär i sina beståndsdelar för att återvinnas. 

- Använda förnyelsebar energi till produktion och sina transporter. 

- Återföra material. 

- Dela, leasa eller låna produktionsmedel snarare än att äga dem själv, och på samma sätt hyra ut 

produkterna till sin egna kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man funktionen istället 

för produkten. 

Ett sådant tänkande borde genomsyra alla verksamheter i samhället och kommunen bör gå före 

och arbeta med detta koncept även i Uppsala. I Ronneby kommun har man låtit konceptet 

genomsyra kommunens verksamheter, där har de tre anställda som arbetar med detta. Det man gör 

konkret är tex. att man bygger en förskola utifrån konceptet, man har bland annat tittat på 

lösningar där man värmer upp varmvatten ifrån köksmaskinerna så att räcker till verksamheten. 

Bilaga 1



De håller på att bygga ett nytt bostadsområde utifrån konceptet, de har en materialdatabas Över alla 

material som ingår i byggnaderna för att kunna återvinna dem lätt. De har utbildning i skolorna om 

ett cirkulärt kretsloppsbaserat sätt att tänka när man pratar om hållbarhet. De ordnar även 

workshops och inspirationsseminarier mot företagen och gör seminarier riktade till medborgarna 

om hållbar konsumtion. Man håller också på att se över hur man kan fånga upp kväve, fosfor och 

kalium ifrån avloppsslam och ser över möjligheter för att långsiktigt kunna återföra mer och mer 

näring till lantbruket ifrån staden. 

För att vinna tid när det gäller klimatfrågan och för att åtgärda de andra miljö- och resurskriser 

som vi står inför behöver samhället ställas om ordentligt, det behövs ett genomgripande 

strategiarbete kring detta. Cirkulär ekonomi binder ihop såväl hållbarhetsintressen som 

ekonomiska intressen på ett konstruktivt sätt och det kan bidra till att skapa många nya lokala 

arbetstillfällen. 

Jag yrkar därför att Kommunen låter ett kretsloppstänkande och cirkulär ekonomi genomsyra 

verksamheterna genom att Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

- Ta fram en strategi för att arbeta med Cirkulär ekonomi. 

- Klimatprotokollet börjar arbeta utifrån begreppet cirkulär ekonomi i samarbete med företagen. 

- Workshops om hållbar konsumtion hålls riktat till medborgarna. 

- Kommunen informerar om cirkulär ekonomi till olika samarbetsaktörer. 

Vård och bildning får i uppdrag att 

- Nya skolor designas utifrån ett kretsloppstänkande och att allt material som används kartläggs för 

att kunna återanvändas. 

- Lärandet för hållbar utveckling i skolorna anammar ett tydligt kretsloppstänkande med visioner 

för hur vi kan åstadkomma ett kretsloppssamhälle där allting återvinns och resurser cirkulerar så 

långt det är möjligt. 

Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att till de 

fristående skolor i kommunen, 

- Erbjuda material för att arbeta med Cirkulär ekonomi i arbetet med lärande för hållbar 

utveckling, med visioner för hur vi kan åstadkomma ett kretsloppsamhälle där allting återvinns 

och resurser cirkulerar så långt det är möjligt. 
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UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
Handläggare 
Astrid Nyström 
Märit Gunneriusson Karlström 

2013-12-12 
Datum ler 

3-1648 
ink. 2öf3 -12- 18 

O.arienr. 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion, väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär eko
nomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun, 

Kommunstyrelsen har hemställt om barn- och ungdomsnämndens yttrande över rubricerad 
motion. Med anledning härav vil l nämnden framföra följande: 

Nämnden instämmer i att klimatfrågan och andra miljöproblem inklusive frågor om kretslopp 
är angelägna frågor, som det är viktigt att kommunen arbetar med på olika sätt och inom olika 
verksamheter. Att arbeta för att ställa om samhället ti l l ett hållbart samhälle genom att arbeta 
utifrån "cirkulär ekonomi" ser nämnden som positivt. 

Enligt skollagen 2 kap, 8§ är det huvudmannen, som ansvarar för utbildningen, det vill säga i 
detta fall huvudmannen för de fristående skolorna respektive Styrelsen för vård och bildning. 

Det är varje huvudmans ansvar att se t i l l att läroplanerna följs. För exempelvis biologi, kemi, 
fysik och samhällskunskap klargörs att undervisningen ska innehålla inslag som ger eleverna 
kunskap om hållbar utveckling och krav på kunskap om detta återkommer också i kunskaps
kraven. Det innebär att det är varje huvudmans skyldighet att utforma undervisningen så att 
eleverna kan nå målen. Hur man väljer att göra detta är upp ti l l varje huvudman. 

Barn- och ungdomsnämnden anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden mot 
bakgrund av att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande betraktas som en del av hållbar ut
veckling, som ingår i läroplaner för naturorinterande ämnen samt att det är huvudmannens 
ansvar att se t i l l att läroplanen för grundskolan följs samt att kommunen, enligt regeln om 
bidrag på lika villkor, inte kan erbjuda information till vissa skolor. 

Om kommunfullmäktige ändå beslutar att barn- och ungdomsnämnden ska tillhandahålla 
material kommer detta att innebära ökade kostnader för nämnden, som inte ryms inom nämn
dens budget för år 2014. 

Barn- och ungdomsnämnden 

dnr KSN-2013-1215 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Barn- och ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2013-12-12 1 

piats och tid Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.30 

Beslutande Cecilia Forss (M), ordförande 
Malin Sjöberg Högrell (FP), 1 :e v ordf 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Héléne Brodin Rheindorf (M) 
Alexandra Westman (M), t o m § 232 
Gustaf Almkvist (M), fr o m § 233 
Mats Jonsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 
Tomas Lindh (S) 
Ylva Stadell (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

Ersättare: Alexandra Westman (M), 
fr o m § 233, ej § 249 
Anna-Lena Ettemo (FP) 
Felicia Lundqvist (KD) 
Helen Sverkel (S) 
Tarja Onegård (MP) 

övriga deltagande Helena Norgren, uppdragschef samt tjänstemän för föredragning av sina respektive 
ärenden 

utses att justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Stadshuset, Vaksalagatan 15, 2013-12-16 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

K^k^å^dp^tL Paragrafer 227-
Kerstiri^undqvist, ' 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-12-12 

Datum för 

anslags uppsättande 2013-12-18 
Datum för anslags 

nedtagande 2014-01-09 
Besvärstiden utgår 2014-01-08 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

. .k^v. ...^^cl.xkbi: Underskrift 

Kerstin Sundqvist, sekreterare ¥ 
sra 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-12-12 
§ 234, Bilaga 1 

Reservation i bam- och ungdomsnämnden, Uppsala kommun 

2013-12-12, ärende 1.7 

Remiss - Motion av Emma Wallrup (v) om att cirkulär ekonomi och 
kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun 

Vi inom den rödgröna oppositionen i barn- och ungdomsnämnden instämmer med motionären 
att klimatfrågan är en stor ödesfråga som vi måste lösa genom att se över vår produktion och 
konsumtion. Cirkulär ekonomi och det tänkande som kommer med begreppet är ett viktigt 
steg för att samhället ska utvecklas och omställas i riktning mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle, både ekologisk och ekonomiskt. Skolan har en central roll i denna omställning och 
alla skolor, oavsett huvudman bör erbjudas stöd att arbeta med cirkulär ekonomi. De flesta 
skolor har redan idag ett stort intresse och engagemang för miljöarbete, källsortering och 
kretsloppstänkande. Cirkulär ekonomi ser vi som ett progressivt nästa steg i arbetet för hållbar 
utveckling. V i anser därför att Barn- och ungdomsnämnden bör ställa sig bakom förslaget och 
erbjuda friskolorna stöd i detta viktiga arbete. 

2013 

cialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2e vice ordf. 

För Miljöpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Peter Lööv Roos, ledamot 

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 
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Uppsala U T B I L D N I N G S - O C H A R B E T S M A R K N A D S 
N Ä M N D E N 

Handläggare 

Astrid Nyström 
Märit Gunneriusson Karlström 

Datum 
2013-12-12 

Diarienummer 
UAN-2013-0485 

Kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2013 -12- 1 

A M M . £ 

Yttrande över motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi 
och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun, 
dnr KSN-2013-1215 

Nämnden instämmer i att klimatfrågan och andra miljöproblem inklusive frågor om kretslopp 
är angelägna frågor, som det är viktigt att kommunen arbetar med på olika sätt och inom olika 
verksamheter. Att arbeta för att ställa om samhället t i l l ett hållbart samhälle genom att arbeta 
utifrån "cirkulär ekonomi" ser nämnden som positivt. 

Nämnden har i sin uppdragsplan betonat ett hållbart samhälle som en av nämndens ledstjär
nor. Som ett led i att verka för detta har nämnden beslutat att nämnden ska medverka t i l l att 
utveckla ett centrum för utbildning för hållbar utveckling. Detta centrum ska kunna ge möj
ligheten till ett strukturerat och expanderat samarbete mellan Uppsalas gymnasieskolor och 
olika aktörer i regionen. Det ger även en bas för kompetensöverföring som gynnar ett långsik
tigt arbete med utbildning för hållbar utveckling 

För närvarande pågår arbete med att ta fram ett förslag på en lämplig form för hur centrumet 
ska verka. Det ska bestå av ett nätverk av regionala aktörer och intresserade skolor som kan 
samverka och dra nytta av varandras erfarenheter. 

I Uppsala är ett flertal aktörer, som är kopplade t i l l arbete med och utbildning för hållbar ut
veckling lokaliserade. Många gymnasieskolor i Uppsala har arbetat sedan länge med utbild
ning för hållbar utveckling och anses ligga i framkant i dessa frågor i Sverige. I Uppsala har 
tio gymnasieskolor fått Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Det finns ingen 
annan kommun i Sverige som har så många skolor som fått utmärkelsen. 

Enligt skollagen 2 kap, 8§ är det huvudmannen, som ansvarar för utbildningen, det vil l säga i 
detta fall huvudmannen för de fristående skolorna respektive Styrelsen för vård och bildning. 

Det är varje huvudmans ansvar att se t i l l att läroplanerna följs. För naturkunskap klargörs att 
undervisningen ska innehålla inslag som ger eleverna kunskap om hållbar utveckling och krav 
på kunskap om detta återkommer också i kunskapskraven. Det innebär att det är varje huvud-

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 86 50 

E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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mans skyldighet att utforma undervisningen så att eleverna kan nå målen. Hur man väljer att 
göra detta är upp ti l l varje huvudman. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att motionen ska avslås i de delar som rör 
nämnden mot bakgrund av att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande betraktas som en del 
av hållbar utveckling, som ingår i läroplaner för naturorinterande ämnen samt att det är hu
vudmannens ansvar att se til l att läroplanen för gymnasieskolan följs. 

Om kommunfullmäktige ändå beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska t i l l 
handahålla material kommer detta att innebära ökade kostnader för nämnden, som inte ryms 
inom nämndens budget för år 2014. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Ordförande Sekreterare 



Uppsala 
• " K O M M U N 

U T B I L D N I N G S - O C H 
A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

1(40) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Plats och 
tid: 

Ledamöter: 

Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 12:20 

Mohamad Hassan (FP), ordförande 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice 
ordförande t o m § 240 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Madeleine Andersson (M) 
Anne Lennartsson (C) t o m § 241 
Hugo Fiévet (KD) t o m § 238, 
fr o m § 241 
Rahima Ortac (S) fr o m § 242 
Mohammed Tahir (MP) 
§§ 239-269 

Inger Söderberg (M) fr.o.m. § 237 
Anne Lennartsson fr o m § 242 
Hugo Fievét (KD) §§ 239-240 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, uppdragsstrateger: Eva 
Egnell, Karin Carlsson, Andreas Christoffersson, Lars Öhman, Nasser Ghazi, Eva Hellstrand, 
Karin Reuterdahl, Astrid Nyström, Björn Bylund, Johan Lindqvist, kvalitetscontroller, Åsa 
Danielsson, myndighetschef, Ida Bylund-Lindman, kompetenschef, Jan Sund, verksamhetschef 
Marcus Bystedt, controller, Lotta Engström, registrator, Lotta Königsson, rektor/chef Navet 
utbildrring, Tuomo Nielmelä, controller 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 232 - 277 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

al toret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stadensgatan4-3r47Ldecember klockan 08:15 

Mohamad Hassan (FP), onJFpi^nde /Ulr ik Wärnsberg (S), justerare 

fe 
Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Utbddnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2013-12-12 
Datum för 

anslags uppsättande: 2013-12-18 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för-bjim, ungdorâ och arbetsmarknad, Uppsala 

Sista dag för överldagande: 2014-01-08 
Datum för anslags nedtagande: 2014-01 -09 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U T B I L D N I N G S - O C H 
A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Uppsala 
* • K O M M U N 

§234 

Motion av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande 
bör genomsyra Uppsala kommun 
UAN-2013-0485 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala Kommun, ti l l kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande 
innebärande att nämnden anser att motionen ska avslås avseende den del som rör nämnden. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över 
motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala kommun. Motionären anser att det är viktigt att cirkulär ekonomi får fäste i 
samhällsplaneringen med syfte att lösa klimatfrågan, resurskriser och miljöproblem. Motionären 
yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att t i l l de fristående skolorna i 
kommunen erbjuda material för att arbeta med Ckkulär ekonomi. Nämnden framför att det enligt 
skollagen är det huvudmannen, som ansvarar för utbildningen. Huvudmanen ansvar också för att 
läroplanerna följs. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om hållbar utveckling, men 
huvudmannen väljer hur detta ska ske. Troligen skulle kommunen kunna erbjuda information men 
inte t i l l specifika skolor. Det skulle istället handla om medborgarinformation. Utbildnings- och 
arbetsmarlmadsnärnnden anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden. Om 
kommunfullmäktige ändå beslutar att nämnden ska tillhandahålla material/information kommer 
detta att innebära ökade kostnader, som inte ryms inom nämndens budget för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 


