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Sammanfattning
Helen Törnqvist (C), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, har i
en skrivelse, daterad 2014-04-15, påpekat att förvaltningen har
en del saker i sin ägo och att yrkat att förvaltningen redogör för
det återbruk som sker idag, anger vilka områden där återbruk
kan tillämpas ytterligare samt pekar ut eventuella hinder för mer
återbruk.
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Förvaltningen delar uppfattningen att det är angeläget att skapa
en marknad för begagnade möbler. I vårt yttrande redogör vi för
det återbruk som sker idag och var vi anser att det finns en
utvecklingspotential.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetsområde förskola och teknik.

Ärendet
Helen Törnqvist (C), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, har i
en skrivelse, daterad 2014-04-15, föreslagit att förvaltningen tar
initiativ till ökat återbruk och pekar ut eventuella hinder.
Skrivelsen har följande lydelse:
Skrivelse om vikten av återbruk
Enligt EU:s avfallstrappa är det mer miljönyttigt att
återanvända saker t.ex. möbler, kläder och material än att
återvinna eller förbränna dem. Det är alltså miljömässigt bättre
att skänka bort en pryl som kan användas igen, istället för att
slänga den. Det är också mer miljönyttigt, både energi- och
resursmässigt, att återanvända en sak istället för att köpa en ny.
Förvaltningen har en del saker i sin ägo. För miljöns skull är
det av största vikt att dessa sälj eller skänks vidare för
ytterligare användning. Det kan gälla möbler i något
äldreboende, material på en förskola eller parkinventarier som
används för nya ändamål t.ex. i ett utegym. Jag är övertygad
om att förvaltningens olika delar hushållar med resurserna och
skulle vilja se exempel på hur detta sker, men också få reda på
vilka förutsättningar som krävs för att återbruk ska öka
ytterligare.
Jag yrkar att:
Förvaltningen redogör för det återbruk som sker idag.
Förvaltningen pekar på i vilka områden som återbruk skulle
kunna tillämpas ytterligare.
Förvaltningen pekar ut ev hinder för mer återbruk.

Förvaltningens synpunkter
När överblivna inventarier är i gott skick försöker förvaltningen
alltid att förmedla dessa mellan verksamheterna. Mycket är
dock slitet och måste gå till förbränning som avfall.
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Förvaltningen har varit i kontakt med stadsledningskontorets
juridiska avdelning som uppger att det inte är möjligt för
kommunen att skänka möbler till allmänheten. Om
inventarierna inte kan användas eller säljas så är principen att
man inte får gynna enskild. Att ge direkt till organisationer är
inte heller acceptabelt eftersom det, utan konkurrensutsättning,
gynnar enskilda. Vidare anser man att staden bör utreda frågan
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centralt så att förfarande kring återbruk omfattar alla
förvaltningar och inte riskerar att stå i strid med
kommunallagen.
Förvaltningen har översänt skrivelsen till Stockholm vatten,
som ansvarar för återvinningsfrågor, för beaktande i sitt
planerings- och utvecklingsarbete. De uppger att företaget
Refurn, i samarbete med Stockholms stad, samlar in begagnade
möbler på stadens återvinningscentraler för vidare försäljning i
butik. Emellertid är det inte möjligt att samla in möbler från
kommunal verksamhet eftersom återvinningscentralerna inte är
inställda på institutionella möbler. Ett positivt besked är dock
att Serviceförvaltningen håller på att handla upp en webtjänst,
initierat av stadsledningskontoret, för begagnade föremål som är
tänkt att fungera som ett internt ”Blocket” där stadens
verksamheter ska kunna byta inventarier med varandra.
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