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MOTION 
 

Återanvändningscentral – kreativitet och skapande med hållbarhetsperspektiv 
 
Kreativt skapande har positiv inverkan på barns fysiska samt motoriska utveckling och det kan lägga 
grunden för ett senare vetenskapligt arbete och tankesätt. När barn skapar tillsammans får de även 
socialt samspel och en positiv emotionell utveckling. 
Kristdemokraterna vill därför ge våra barn i förskola och fritidshem tillgång till mycket och varierat 
material att arbeta med. 
 
Under hösten har personal från Borås förskolor som ingår i EU-projektet ”100 språk i 100 miljöer” besökt 
Bassa Reggiana i Italien. Man har där tagit till sig inspiration om arbetssätt som man nu ska försöka 
implementera i det dagliga arbetet här i Borås.  
   Särskilt har man tagit till sig sättet att låta barnen arbeta med så kallat okodat material i större 
utsträckning. Detta innebär material som inte har ett redan givet användningsområde som redan kodat 
material och leksaker har, exempelvis en bil eller byggklossar. 
 
 Under utbytesbesöket fick man besöka en Återanvändningscentral, där förskolorna kunde hämta 
material. Detta var en lokal med hyllor fyllda av okodat material. Materialet skänktes av företag som ändå 
skulle göra sig av med det. Överblivet material till följd av överproduktion, spillmaterial eller annat.  
 
Vi ser detta som ett gott exempel på hur vi i Borås Stad i ett samarbete mellan kommun och näringsliv kan 
skapa nya och fler möjligheter för våra barn i förskolan och på fritidshemmen att få större spelutrymme i 
sin kreativa utveckling. Samtidigt kan vi med en Återanvändningscentral återanvända för 
användningsändamålet lämpligt material som i annat fall skulle kastas; vi kan bidra till att minska 
nuvarande inköp eller förenkla införskaffningsprocessen samt underlätta för vår personal genom att 
tillhandahålla detta. Idag finns redan Åter i bruk som en bygg- och secondhandbutik och som hade kunnat 
vara en lämplig mottagare för uppdraget. 
 
Enskild person, näringsliv och kommun – allas bidrag behövs för att tillsammans skapa ett hållbart 
samhälle.  
 
Med anledning av ovan föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra Arbetslivsnämnden att ombesörja en återanvändningscentral där företag och privatpersoner 
kan skänka material som förskolor och fritidshem får hämta fritt. 
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