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Slutrapport Återbruksparken

SYFTE 
Syftet med förstudien var att lägga grunden till en återbrukspark. Återbruksparken är ett 
miljöprojekt med stort fokus på social hållbarhet. Den är icke vinstdrivande och öppen för 
både privat och offentlig sektor. Det övergripande målet är en cirkulär ekonomi med hållbar 
resursanvändning och minskad miljöpåverkan. 
Syftet med Återbruksparken var också att öka miljömedvetenheten hos allmänheten, inte 
minst hos ungdomar. Aktiviteterna och arbetet inom Återbruksparken skall utveckla och 
integrera personer som lever på ekonomiskt stöd till en arbetsmarknad bland annat genom att 
stimulera bildandet av ASF (arbetsintegrerande sociala företag) med miljövårdsfokus.
Projektet genomfördes i Uddevalla kommun, närmare bestämt på Havskuren 
återvinningscentral.

AKTIVITETER 
Regelbundna möten, 15 till antalet har hållits med olika 
aktörer för att styra projektet i rätt riktning.
För att dela erfarenheter med andra liknande projekt har ett 
antal studieresor genomförts. De återbruksprojekt som har 
besökts är Återbruken i Alelyckan, Hus till hus i Alingsås. 
Projektledaren har också deltagit i en av Coopanion 
ordnad rundvandring i Göteborg för att studera olika social 
ekonomisk verksamhet som exempelvis Le Mat
Återbruket har en sida på Uddevalla Energis hemsida 
(https://uddevallaenergi.se/privat/atervinning.
html#Aterbruket).
Vi har spridit information om tankarna kring skapande av 
en återbrukspark och informerad detta bland beslutfattare, 
höga tjänstepersoner, relevanta eller intresserade 
föreningar, företag och enskilda båda inom och utanför 
kommungränsen.
Testverksamheten som genomfördes på Havskuren fortsätter med annan finansiering. 
Testverksamheten har bestått av arbetsträning och praktik för att lära sig återbruk och utgöra 
en bas för rekrytering för en återbrukspark i full skala.

DELTAGARE
Projektledare har varit dels Kiomars Heydar, dels Linda Tersing som har hållit i möten, 
studiebesök och samtal/dialog med berörda organisationer och enskilda.
Uddevalla Energi (infrastruktur) har svarat för testverksamheten vid Havskuren i samverkan 
med ABF (arbetsledning, personal) och AMA (deltagare).
Fritidsbanken har fått material och utrustning från Återbruket.
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MÅL I PROJEKTET 

Målen för projektet var att:
1. genomföra marknads-, behovs-, jämställdhets-, och omvärldsanalyser 
2. genomföra två workshops
3. hålla 8 arbetsmöten med samarbetspartners 
4. genomföra studieresor till liknande anläggningar 
5. genomföra en testverksamhet i liten skala. 

Testverksamheten bestod i att pröva ett cirkulärt flöde genom att ta emot material, sortera 
och reparera och därmed fastställa vilka investeringar som behöver göras. Cyklar och 
fritidsartiklar blev de initiala studieobjekten för att undersöka möjligheten till återanvändning 
eller till nya användningsområden. Nästa steg blir att ta tillvara överblivet byggmaterial, virke, 
taktegel, trädgårdsplattor, gipsskivor och fasadsten. Dit hör också dörrar, fönster, köks- och 
badrumsdetaljer. Även trädgårdsredskap har en stor utvecklingspotential för just återbruk. 
Resultatet från analyserna, workshops, studieresor och testverksamheten gav allt nödvändigt 
underlag för att ta steget från teori till praktik när förstudien var genomförd.
Målet var också att etablera en samverkansorganisation och teckna samverkansavtal. Syftet 
med ett avtal var att organisationen fastställdes, rollerna fördelades och klargjordes. Var 
och ens del i projektet och vad som förväntades av deltagarna undersöktes i förstudien. 
Troliga samverkansparter kan exempelvis vara Sveriges byggindustrier, Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Uddevalla Energi AB, Barn- och 
utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Café Svea (ideell förening), Fritidsbanken, 
ABF, Coompanion, PJ Bygg m.fl. Förstudien ska även undersöka om andra relevanta aktörer 
ska vara delaktiga. Under projektets gång kommer olika roller att växa fram. Några blir 
arbetsgrupper, andra referensgrupp etc.

RESULTAT 
Projektet har skapat ett nätverk av samarbetspartners (se nedan). Projektet har också bidragit 
till en fysisk anläggning, Återbruket som ligger på Havskuren återvinningscentral.

Projektets förankring
Vi presenterade projektet för samtliga politiska nämnder och kommunstyrelsen i Uddevalla för 
att förankra projektet. Projektet har presenterats för företag som Svenska byggindustrier och 
PJ Bygg och ideella föreningar som Café Svea. Projektet har således i olika grad berört offentlig 
verksamhet, privat verksamhet och ideella föreningar. 
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Hur projektet gynnade andra målgrupper
Det arbete som har genomförts inom projektet har gynnat båda 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Uddevallaenergi AB som i sitt uppdrag har att handskas 
med avfall och återvinning. AF, ABF och AMA har placerat personer för arbetsträning på 
testverksamheten på Havskuren. Andra målgrupper som har gynnats är konsumenter som dels 
kan lämna överblivet material dels kan återanvända inlämnad material genom Fritidsbanken 
och Cykelbruket.

Har projektet genomförts enligt ansökan om stöd
Projektet har i stort genomförts enligt uppsatta mål. Planerade aktiviteter har genomförts inom 
givna budgetramar och förväntade resultat har uppnått. 

ANDRA SAMARBETSPARTNER I PROJEKTET
Återbruksparken heter kort och gott Återbruket och är ett samarbete mellan ABF, AMA 
Uddevalla kommun, Phonet, Emaus Björkå och Uddevalla Energi. Café Svea är ett fristående 
projektet som Återbruket samarbetar med.

NÄR GER PROJEKTET FULL EFFEKT
Det här projektet i har resulterat i Återbruket som är en återbrukspark i liten skala som håller 
på att finna formerna för sin verksamhet. Eftersom projektet riktade sig på en uppstart av en 
återbrukspark har projektet nått full. Själva återbruksparken Återbruket når full effekt när 
nödvändiga politiska beslut är tagna.

PROJEKTETS RESULTAT LEVER VIDARE
Vi har haft möte med båda Samhällsbyggnadsförvaltningen och Uddevalla Energi AB och 
informerat om vad vi har åstadkommit genom projektet och har överlämnat ärendet till dem 
för vidare bearbetning och skapandet av en återbrukspark. Projektets resultat lever vidare 
genom att testverksamheten fortlöper med mål att skapa en återbrukspark i full skala. Både 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Uddevalla Energi känner ett starkt engagemang i frågan.

VUNNA ERFARENHETER
Det är viktigt att de som ingår i samarbetet också har mandat att driva frågan framåt. 
Projektets inriktning är väldigt beroende av politiska vindar och ekonomiska villkor. Timingen 
kan vara väldigt viktigt, kanske rent av avgörande hur projektet lyckas och fortskrider.

BÄTTRE ÄN PLANERAT
Testverksamheten, Återbruket kom igång betydligt snabbare än planerat och i något större 
omfattning än vad vi hade hoppats på. Projektidén har fått större uppmärksamhet och har 
bemötts positivare än förväntat.
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SVÅRIGHETER OCH HINDER UNDER PROJEKTETS GÅNG
Politiska beslut kan dra ut på tiden. En bidragande orsak kan vara att de ekonomiska 
förutsättningarna inte var gynnsamma då Uddevalla kommun har omfattande besparingskrav. 

PROJEKTETS VERKSAMHET FORTSÄTTER EFTER PROJEKTETS SLUT
Återbruksparken ligger nu vid Havskuren återvinningscentral och drivs vidare av Uddevalla 
Energi. Både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Uddevalla Energi är engagerade i det 
fortsatta arbetet med stöd av Avdelningen för hållbar tillväxt (fd Tillväxtavdelningen) på 
kommunledningskontoret.
Den tilltänkte tomten som är 3000 m2 ligger mycket strategiskt i närheten av Havskurens 
avfallsstation som underlättar för båda allmänheten och företag att lämna och hämta material 
för återbruk och återanvändning.

REKOMMENDATIONER TILL ANDRA SOM VILL GENOMFÖRA LIKNANDE PROJEKT
Samla rätt aktörer som har mandat och ekonomiska förutsättningar redan från start för att 
driva projektet. Underskatta inte förankringsarbetet i politiken.

Hade projektet genomförts även utan stöd 
Det är möjligt men Återbruket hade inte realiserats så snabbt utan stödet till projektet. Men 
det finns krav från FN, EU, på nationell och lokalplan att kommuner skall minska eller helt 
eliminera sitt avfall. 

Vilka effekter har projektet bidragit till? 
Glädjande nog många berörda personer inom kommunala verksamheter, organisationer, 
företag och enskilda kommuninvånare har stor förståelse för återbruk av varor och material. 
Projektet har varit en brobyggare mellan visioner 
och praktiskt engagemang. Processen har satts i 
rullning.

IDEELLA RESURSER
Bland annat har ABF genom personal och 
testverksamheten Cykelbruket och Café Svea har 
deltagit i möten och testverksamheter.  

Tabell 1. Ideella resurser och dess värden
Timmar Summa i kr

Havskuren 810 178 200
Cafe Svea 10 2 200
Potatisgårdens vänner 8 1 760
ABF 14 3 080
Arbetsförmedlingen 6 1 320
Studiefrämjandet 6 1 320
Groto 6 1 320
Uddevallahem 5 1 100
Uddevalla Energi 2,5 550
Övriga 34 7 480
Summa: 901,5 198 330
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RESULTAT FÖR SYSSELSÄTTNING OCH NYA FÖRETAG 
Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för kvinnor? 
På grund av verksamhetens art var det svårt att rekrytera kvinnliga deltagare till projektet. När 
själva projektet är fullt genomfört är det rimligt att anta att ca 10 män och 6 kvinnor kan få 
bestående arbete.

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för män? 
När själva projektet är fullt genomfört är det rimligt att anta att ca 10 män och 6 kvinnor kan få 
bestående arbete.

Nya företag som projektet har skapat? 
Projektet hade karaktär av förstudie. Det är möjligt att delar av eller att hela verksamheten kan 
drivas som ASF (arbetsintegrerande sociala företag) eller i andra former av sociala företag.

RESULTAT OCH UPPFÖLJNING FÖR EU-GEMENSAMMA INDIKATORER 
Antalet invånare som genom projektet får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur? 
Ca 56 000.

RESULTAT FÖR INDIKATORER DEFINIERADE AV JORDBRUKSVERKET 

Nya produkter som projektet har skapat 0
Nya tjänster som projektet har skapat? 0 (inga än)
Nya fysiska anläggningar som projektet har skapat? 1
Nya fysiska mötesplatser som projektet har skapat? 1
Hur många nya tekniker har projektet infört? Det ligger utanför projektets uppdrag
Nya fritids- och kulturverksamheter som projektet har skapat? Det ligger utanför projektets uppdrag
Nya nätverk/samarbetskonstellationer som projektet har skapat? 3 tillfällen men förväntas bli fler
Nya virtuella mötesplatser som projektet har skapat? 1
Nya dagsbesökare som projektet har skapat 0
Hur många av nya besökare är turister? 0
Nya övernattningar (gästnätter) som projektet har skapat? 0
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