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§6
Yttrande över remiss av ”Motion om återbruksgallerior”
AMN 2020-0773-1.6
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Ärendet
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.
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 kunna
kombinera verksamheten med arbetsmarknadsåtgärder som stockholmsjobb, ungdomsanställningar eller praktikplatser.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
26 november 2020.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten
(MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), ledamoten Peter
Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S) och ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
1. Att arbetsmarknadsnämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver utöver anföra
Vi vill tacka för det utförliga svaret. Ett av syftena med motionen är
att få igång arbetet med återbruksgallerior och för det kan det behövas en knuff från kommunens sida. Tanken har aldrig varit att kommunen ska konkurrera med privata aktörer utan snarare att kommunen kan hjälpa till med att skaffa fram lokaler för den tilltänkta
verksamheten.
Vi anser att det är av största vikt att staden kommer igång med ett
omfattande återbruk så fort det går för att möjliggöra att fler stockholmare kan bidra till att minska uppkomsten av avfall och för att
minska konsumtionen av nya varor.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida Al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
1. Att arbetsmarknadsnämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver utöver anföra
Vi vill tacka för det utförliga svaret. Ett av syftena med motionen är
att få igång arbetet med återbruksgallerior och för det kan det behövas en knuff från kommunens sida. Tanken har aldrig varit att kommunen ska konkurrera med privata aktörer utan snarare att kommunen kan hjälpa till med att skaffa fram lokaler för den tilltänkta
verksamheten.
Vi anser att det är av största vikt att staden kommer igång med ett
omfattande återbruk så fort det går för att möjliggöra att fler stockholmare kan bidra till att minska uppkomsten av avfall och för att
minska konsumtionen av nya varor.

