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122. Motion av Emma Wallrup (V) 
om att cirkulär ekonomi och krets-
loppstänkande bör genomsyra Upp-
sala kommun 
KSN-2013-1215 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
avger särskilt yttrande enligt bilaga A. 
 
Uppsala den 21 maj 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Emilie Sundell 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Mohamad Hassan (FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johns-
son (båda MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (S) och Rickard Malmström (MP). 
 
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 be-
greppet cirkulär ekonomi i samarbete med 
företagen.  
- workshops om hållbar konsumtion hålls rik-
tat till medborgarna.  
- kommunen informerar om cirkulär ekonomi 
till olika samarbetsaktörer,  

 

styrelsen för vård och bildning i uppdrag att:  
- nya skolor designas utifrån ett kretslopps-
tänkande 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 möj-
ligt, 

 
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 ut-
veckling, med visioner för hur vi kan åstad-
komma ett kretsloppsamhälle där allting åter-
vinns.  

 
Motionen återges i ärendets bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till styrelsen för vård 
och bildning (SVB), barn och ungdomsnämnden 
(BUN) och utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden (UAN). Bilaga 2, 3 och 4. 
 
Samtliga remissinstanser är positiva till begrep-
pet cirkulär ekonomi. Att hushålla med natur-
resurser och integrera ekologisk hållbarhet i eko-
nomiska beslut är en viktig del i ett framtida sam-
hälle.  
 
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 läro-
planer 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 eko-
nomi och kretsloppstänkande betraktas som en 
del av hållbar utveckling, som ingår i läroplaner 
för naturorinterande ämnen samt att det är huvud-
mannens 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. 
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SVB anser att kretsloppstänkande, inklusive cir-
kulär 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 det-
ta område är höga. De framhåller därtill att de 
gärna tar del av eventuellt framtaget utbildnings-
material från UAN. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen instämmer i att kretsloppstän-
kande där bland annat begreppet cirkulär eko-
nomi ingår är en viktig del i att ställa om till ett 
resurseffektivt och modernt samhälle. Cirkulär 
ekonomi efterliknar principerna i naturens krets-
lopp. 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 prin-
ciper. Kommunfullmäktige har nyligen antagit 
två styrdokument som höjer ambitionerna ytter-
ligare – 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. Håll-
bart 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 vik-
tiga delar i detta. Nu pågår genomförandet av 
miljö- och klimatprogrammets mål och inriktning 
i den kommunala organisationen, inklusive bola-
gen och övriga samhället. 
 
Andra kommunala styrdokument som i stora 
delar behandlar och har påverkan på såväl resurs-
effektivitet 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 in-
stämmer kommunstyrelsen i nämndernas re-

missvar. Med hänvisning till ovanstående anser 
kommunstyrelsen att cirkulär ekonomi och krets-
loppstänkande 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. 
 
Bilaga A 
Yttrande Miljöpartiet 
Motion om att cirkulär ekonomi och krets-
loppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun 
 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp som framförallt 
används i industriell ekonomi, men det går i viss 
mån att tillämpa i en kommun. 

Miljöpartiet välkomnar att material återanvänds, 
återvinns och att energiinnehåll tas tillvara i olika 
varors kretslopp. Vi anser att kommunen ska 
prioritera att rensa bort miljöfarliga ämnen, byg-
ga så att återvinning och återanvändning främjas, 
att förnyelsebar energi till produktion och trans-
porter och främja nytänkande som leder till att vi 
inte tär på resurser i onödan.  

Miljöpartiet förespråkar en kretsloppsekonomi i 
hela kommunen. Vår budget och våra inrikt-
ningsmål utgår från att kommunen har en så liten 
miljöpåverkan som möjligt där resurser återan-
vänds i ett kretslopp i så stor utsträckning som 
möjligt. Det gäller såväl upphandling, energi-
effektivisering som kommunens alla verksam-
heter. Vi stödjer intentionerna i motionen, men 
anser inte att vi behöver ett särskilt uppdrag om 
att arbeta med cirkulär ekonomi. Vi tror att krets-
loppstänkandet måste drivas brett i hela kom-
munen och i alla verksamheter, inte enbart på 
uppdrag till särskilda parter. Vår politik grundar 
sig i ett hållbarhetstänkande, där vi ser våra na-
turresurser som grunden till vår välfärd och vårt 
välstånd, därför måste kommunens alla verk-
samheter verka inom planetens gränser. Det 
genomsyrar alla politik vi för i såväl nämnder, 
bolag som kommunens högsta politiska organ.  

Maria Gardfjell (MP) och Frida Johnsson (MP) 

 



Bilaga 1 

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 böljat 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 böljan för att materialet ska kunna åtémniffisrMaruitgåi' i cirkulär ekonomi från dessa 
steg, 

1. Återanvändning 

2. Materialåtervinning 
3. Energiutvinning 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. s n . ; u 
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För att ställa om till en cirlculär 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. 



De håller på att hygga 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 laing 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. 

- ICommunen 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. 



Bilaga 2 

KOMMUN S T Y R E L S E N FÖR V Å R D O C H B I L D N I N G 

Handläggare Datum Diarienummer 
2013-12-19 SVB-2013-2883 

Kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2013 ~12- 2 ? 

Oiaii 

JO IAMM. 

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

Styrelsen för vård och bildning beslutade vid sitt sammanträde den 19 december § 116 
att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Styrelsen har fått möjlighet att yttra sig över motion av Emma Wallrup (V) avseende cirkulär 
ekonomi och kretsloppstänkande. 

Bakgrund 
Cirkulär ekonomi är ett nytt begrepp som har börjat användas inom näringslivet, i kommuner 
och på KU-nivå. Globalt finns ett samarbetsprojekt The cirkulär economy 100 där bland andra 
IKEA ingår. Cirkulär ekonomi går ut på att återvinna alla resurser så mycket som möjligt. 
Produkter ska designas från böljan för att materialet ska kunna återvinnas. Detta ska gynna 
både tillväxt och hållbarhet. Motionären föreslår att ett sådant tänlcande borde genomsyra alla 
verksamheter i samhället och att kommunen bör gå före. 

Yttrande 
Styrelsen får vård och bildning ser positivt på att lära mera om cirkulär ekonomi och att fort-
sätta arbetet med kretsloppstänkande. I förskolans läroplan anges att förskolan ska medverka 
till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningsätt till natur och miljö och förstår sin del-
aktighet i naturens kretslopp. Kretsloppstänkande ingår redan i förskolans pedagogik. Skap-
ande av överblivet material, både förpackningar oeh restmatérial från tillverkningsföretag, är 
ett arbetssätt som används både i förskolor och i fritidsverksamheten. 

I grundskolan används Natur- och miljöboken i många skolor vilket också stödjer ett krets-
loppstänkande. Delarna heter för år 4 Naturen, djuren & miljön, år 5 Jag, mina val & miljön 
och för är 6 Världen, j ag & milj ön. I de högre stadierna och i gymnasiet fmns många möjlig-
heter att arbeta utifrån begreppet cirkulär ekonomi och för hållbar utveckling. 

Postadress: Uppsala kommun, Styrelsen för vård oeh bildning, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (reception) 

E-post; styrelsen-vard-bildnlng@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Vård & bildning föreslås i motionen få i uppdrag att se ti l l att nya skolor designas utifrån ett 
kretsloppstänkande ocb att allt material som används kartläggs för att kunna återanvändas. 
För nybyggnation står Vård & bildning idag inte som ansvariga men vill utifrån givna for-
utsättningar så långt sona möjligt medverka till att tänkesättet finns med. 

Styrelsen för värd och bildning förutsätter att i den mån Barn- och ungdomsnämnden samt 
Utbildnings- oeh arbetsmarlcnadsnämnden erbjuder material för arbete med Cirkulär ekönörni 
och med lärande för hållbar utveckling, ska det komma både Vård & bildnings skolor t i l l del 
likväl som till de fristående skolorna, 

Styrelsen för värd odtyhildnir 

cilh Cecilia Hamennjis 
ordförande 

Ingela Meuijing 
sekreterare 



Sid 10 

Uppsala 
r "KOMMUN 

STYRELSEN FÖR. VÄRD OCH B I L D N I N G SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-12-19 

§116 
Yttrande avseende motion om cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande 
SVB-2013-2883 

Beslut 
Styrelsen för värd och bildning beslutar 

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Emma Wallrup (V) föreslår i en motion om cirkulär ekonomi oeh kretsloppstänkande att Värd 
& bildning får i uppdrag att se till att nya skolor designas utifrån ett kretsloppstänkande oeh att 
allt material som används kartläggs för att kunna återanvändas. 
Styrelsen ser positivt pä att lära mer om cirkulär ekonomi och att fortsätta arbetet med krets-
loppstänkande. Styrelsen är dock i dag inte ansvarig för nybyggnation, men vill utifrån givna 
förutsättningar så långt möjligt medverka till att tänlcesättet finns med oeh förutsätter vidare att 
i den mån Barn- oeh ungdomsnämnden och Utbildnings- oeh arbetsmarlcnadsnämnden erbjuder 
material för arbete med cirkulär ekonomi oeh med lärande för hållbar utveckling ska detta 
komma både kommunala och fristående skolor till del. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse av den 1 december. 

Uldragsbestyrkanclo 



Uppsala 
•^•KOMMUN 

ST YRELSEN F Ö R VÅRD OCH B I L D N I N G 

Sidl 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2013-12-19 

Plats och tid: 

Beslutande: 
Cecilia Hamenius (FP) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Agneta Boström (S) 
Simone Falk (M) 
Berthold Lindersten (FP) 
BshanNasari (C) 

Carl-Henrik Söderlind (C) 
Maria Patel (S) 
Owe Ruhenman (S) 
Tcrence Hongslo (MP) 

Tjänstgörande ersättare: 
Mareus Hörlin (MP) 

Ersättare: 
Rolf Kroon (M) 
Anders Liljegren (M) 
Trine Wirén (KD) 

Utses att justera: 

Justeringens plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl 15,15 -16.45 

Justerande: 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledäniot 

Övriga deltagare: 
Johan Fredriksson, produktionsdirektör 
Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör 
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör 
Karin Källman Svärd, HR-chef 
Åsa Agerman, ekonomidirektör 
Teresa Palmquist, kommunikations- och marknads-

chef 
Ingela Meurling, sekreterare 

Agneta Boström 

20 december kl 16.00, Vård & bildning Fyrisborgsgatan 1 

Qm<L UfrfmA. bUty 
v - * y 

Paragrafer:105-122 

yy?4m A 9^0'99+ 
\: 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: 

Sammanträdesdatum:' 2013-12-19 

Datum för anslags uppsättande: 2013-12-23 

Sista dag för överklagande: 2014-01-13 

Förvaringsplats för protokoll el: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1 

Underskrift: - fy/fyrgj©, jfrlflxU/Jf 

Datum för anslags nedtagande 2014-01-14 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga 3 

^Uppsala 
J/éM • "KOMMUN B A R N - O C H U N G D O M S N A M jt iDEN 

Handläggare ' Datum Diarienumtr 
Astrid Nyström 2013-12-12 BUN-20 
Märit Gunneriusson Karlström 

Kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
61* 

3-1648 
ink. 2G)3 -12- 1 8 

Handläggare ' Datum Diarienumtr 
Astrid Nyström 2013-12-12 BUN-20 
Märit Gunneriusson Karlström 

Kommunstyrelsen 

Handläggare ' Datum Diarienumtr 
Astrid Nyström 2013-12-12 BUN-20 
Märit Gunneriusson Karlström 

Kommunstyrelsen 1 

Yttrande över motion, väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär eko-
nomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun, 
dnrKSN-2013-1215 

Kommunstyrelsen har hemställt om barn- oeh ungdomsnämndens yttrande över rubricerad 
motion. Med anledning härav vill 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 till ett hållbart samhälle genom att arbeta 
utifrån, "cirkulär .ekonomi" ser nämnden som positivt. 

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

Det är varje huvudmans ansvar alt se till att läroplanerna följs. Bör exempelvis biologi, kemi, 
fysik och samhällskunskap klargörs att undervisningen ska innehålla inslag som ger eleverna 
kunskap-om hållbar utveckling och krav pä 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 till varje huvudman. 

Barn- och ungdomsnämnden anser att motionen skaavslås i de delar som rör nämnden mot 
bakgrund av att cirkulär ekonomi oeh kretsloppstänkande betraktas som en del av hållbar ut-
veckling, som ingår i läroplaner för naturorinterande ämnen samt att det är huvudmannens 
ansvar 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. 

Om kommunfullmäktige ändå beslutar att bam- 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 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 

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

F.»post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Barn- oeh ungdomsnämnden 
SAMMANTRADESPRÖTÖKÖLL 
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), fre v ordf 
Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf 
Héiéne 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 Stadéll (S) 
Peter Lööv Roos (MP) 
Karolin Lundström (V) 

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

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

utses alt justera Bengt Sandblad (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Stadshuset, Vaksalagatan 15, 2013-12-16 

Sekreterare ,.Jfc.^.feÅ(fyS Paragrafer 227-263 
KerstirjjSundqvist ' 

Ordförande k.)00M.<k. 
"Cecil 
\ 

Justerande 
Sandblad 

ÅNSl-ÄG/BEy($ 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-12-12 

Datum för anslags Datum för 
anslags uppsättande 2013-12-18 nedtagande 2014-01-09 

Besvärstiden utgår 2014-01-08 

Förvaringsplats Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
för protokollet 

. . . . j 3 . ^ . . ! © c * . . . . . § ^ Underskrift 
Kerstin Sundqvist, sekretelare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



BUN 2013-12-12 
§234, Bilagal 

Reservation i bam- ocb ungdomsnäinncieii, 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. Girkulär ekonomi och det tänlcande 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 
laetsloppstänlcande. Girkulär ekonomi ser vi som ett progressivt nästa steg i arbetet för hållbar 
utveckling. Vi anser därför att Barn- och ungdomsnämnden bör ställa sig bakom förslaget och 
erbjuda friskolorna stöd i detta viktiga arbete. 

jeiäldemolafåterua i barn- och ungdomsnämnden 
Bengt Sandblad, 2© vice ordf 

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

För Vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden 
Karolin Lundström, ledamot 

sp(js lu 



Bilaga 4 

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 Kärlström 

Datum 
2013-12-12 

Diarienummer 
UAN-2013-0485 

Kommuns tyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. m -12- 1 8 
D i f y _ ^ S t t r ^ i l - \ zjf_ 

2 ^ lAMbH. jf-

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

Nämnden instämmer i ätt 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 till 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 till att 
utveckla ett centrum för utbildning för hållbar utveckling. Detta centrum ska kunna ge möj-
ligheten till ett strukturerat oeh 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 till 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 vill säga i 
detta fall huvudmannen för de fristående skolorna respektive Styrelsen för värd och bildning. 

Det är varje huvudmans ansvar att se till att läroplanerna följs. För naturkunskap klargörs att 
undervisningen ska innehålla inslag som ger eleverna kunskap om hållbar utveckling oeh 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: Stalionsgatan 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 till 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 till att läroplanen för gymnasieskolan följs. 

Om kommunfullmäktige ändå beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska til l-
handahålla material kommer detta att innebära1 ökade kostnader för nämnden, som inte ryms 
inom nämndens budget för år 2014. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Ordförande Sekreterare 
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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 

MMMANTRADESPROTOKOLL 

Sanimanträäesdatum: 2013-12-12 

Plats och 
tid: 

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

Ledamöter: 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-Ake Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
ersättare; 

Ersättare: 

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 Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, uppdragsstrateger: Eva 
deltagare: Bgnell, 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/ohef Navet 
utbildning, Tuomo Nielmelä, controller 

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

Justeringens 
plats och tid:^Ebntoret för bam, ungdömbch aibetsmarloläå, SMeBSgatanN-̂ p-lSLridcsmber klockan 08:15 

Underskrifter: UC <=TO 

Mohamad Hassan (FP), ordförande 
TO 

(Ukik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tilMnhagl vits genom anslag, 

Organ: Utbildnings- ocb arbetsmariatadsnämnden. 
Datum: 2013-12-12 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-01 -08 
anslags uppsättande: 2013-12-18 Datum för anslags nedtagande: 2014-01-09 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret ffiv^m, ungdpj^ch arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§234 

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

Beslut 
Utbildnings- oeh arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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 
yrkaf att utbildnings- oeh arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att till dé fristående skolorna i 
kommunen erbjuda materialför att arbetamed Cirkulär ekonomi. Nämnden framför att det enligt 
skollagen är det huvudmannen, som ansvarar för utbildningen. Huvudmanen ansvar också för att 
läröpianfeaia följs.;TIndervisningäi.:afca .ge-eleverna kunskap -om hållbar ntveekling, men 
huvudmannen väljer hur detta ska ske. Troligen skulle kommunen kunna erbjuda information men 
inte till specifika skolor. Det skulle istället handla om medborgarinformation. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden. Öm 
konununhillmäktige ändå beslutar att nämnden ska tillhandahålla material/information kommer 
detta att innebära ökade kostnader, som inte ryms inom nämndens hudget för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorels tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 




