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Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson-Bech
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avdelningschef
Jobbtorg Stockholm
Sammanfattning
Kommunstyrelsen remitterat ärendet Motion om återbruksgallerior,
av Maria Mustonen och Sara Stenudd båda (V), till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på insatser som kan öka
andelen återbruk och återvinning i både stadens egna verksamheter
och bland stadens invånare. Arbetsmarknadsförvaltningen vill bidra
i detta arbete och driver Stocket återbruk för att underlätta
återanvändning av möbler och inventarier, byggmaterial, fast
inredning med mera i stadens verksamheter.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm
Telefon 08-508 47 998
albin.lindstrom@stockholm.se
stockholm.se

För att undvika att staden agerar i konkurrens med privata aktörer är
det inte lämpligt att staden ägnar sig åt direkt försäljning av varor
till allmänheten. Förvaltningen anser därför att samverkan bör ske
med andra aktörer som till exempel civilsamhället eller sociala
företag. Arbetsmarknadsförvaltningen ser inga direkta hinder i att
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kunna kombinera verksamheten med arbetsmarknadsåtgärder som
stockholmsjobb, ungdomsanställningar eller praktikplatser.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat motion dnr KS 2020/1077 av
Maria Mustonen och Sara Stenudd (V) om återbruksgallerior.
Motionen har även skickats som remiss till stadsledningskontoret,
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och flera
stadsdelsnämnder.
I motionen beskrivs hur hushållen årligen producerar en mängd
avfall som i stor utsträckning material- och energiåtervinns. Även
byggindustrin beskrivs som en stor avfallsproducent. Användningen
av material och därmed mängden avfall ökar ständigt men så även
andelen som återanvänds.
Motionen pekar på att det behövs ytterligare styrmedel som bryter
trenden med ökat materialanvändning och som skapar möjligheter
till ökat återbruk. I Eskilstuna har det kommunala bolaget
Eskilstuna Energi och Miljö startat återbruksgallerian ReTuna.
Idén bygger på att invånarna kan lämna sina gamla prylar till den
intilliggande återvinningscentralen. Varorna sorteras, rustas upp vid
behov och säljs sedan i ReTunas butiker. Butikerna drivs av företag
som hyr lokaler av det kommunala bolaget. Även kommunens enhet
för Aktivitet, Motivation och Arbete (AMA) är inblandad i
processen. Återvinningsgallerian har även en folkbildande uppgift
och håller bland annat kurser om hållbarhet.
Ärendet
Kommunstyrelsen remitterat ärendet Motion om återbruksgallerior,
av Maria Mustonen och Sara Stenudd båda (V), till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Motionen föreslår att Eskilstunas verksamhetsmodell bör tillämpas
och anpassas till Stockholms stads goda förutsättningar med stor
befolkning, hög konsumtion och återbruk. Verksamheten föreslås
kunna kombineras med arbetsmarknadsåtgärder i form av
Stockholmsjobb och praktikplatser.
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I samband med återbruksgallerior för hushållsvaror bör även en
satsning på återvunna byggvaror göras. Galleriorna bör vara
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tillgängliga för alla. Vidare föreslås att Stockholms stads Pop Up
återbruksverksamhet bör utvärderas.
I motionen föreslås bland annat att kommunstyrelsen bör uppdra åt
Stockholm Vatten och Avfall AB och arbetsmarknadsnämnden i
samarbete med andra relevanta nämnder att utreda hur kommunala
återbruksgallerior kan implementeras i Stockholm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på insatser som kan öka
andelen återbruk och återvinning i både stadens egna verksamheter
och bland stadens invånare. Återbruk är en viktig del av ett hållbart
samhälle och bör uppmuntras och underlättas.
Arbetsmarknadsförvaltningen vill bidra i detta arbete och driver
Stocket återbruk för att underlätta återanvändning av möbler och
inventarier, byggmaterial, fast inredning med mera i stadens
verksamheter. Dessa tjänster kan och ska nyttjas av alla
förvaltningar och bolag i staden.
Medarbetare från arbetsmarknadsförvaltningen har tidigare besökt
Eskilstuna och tagit del av det omfattande och positiva arbete som
görs av AMA och inom ramen för ReTuna. För att undvika att
staden agerar i konkurrens med privata aktörer är det inte lämpligt
att staden ägnar sig åt direkt försäljning av varor till allmänheten.
Förvaltningen anser därför att en modell med återbruksgallerior bör
i första hand bör utvecklas i samverkan med andra aktörer som till
exempel civilsamhället eller sociala företag. Förvaltningen ser inga
direkta hinder i att kunna kombinera verksamheten med
arbetsmarknadsåtgärder som stockholmsjobb, ungdomsanställningar
eller praktikplatser.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till detta tjänsteutlåtande
som svar på rubricerad remiss.
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