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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
en motion återbruksgallerior som är inlämnad av Maria Mustonen
och Sara Stenudd (båda V).
Serviceförvaltningen är positiv till ökat återbruk i kombination med
arbetsmarknadsåtgärder.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden angående
en motion återbruksgallerior som är inlämnad av Maria Mustonen
och Sara Stenudd (båda V). Yttrandet ska vara stadsledningskontoret
tillhanda senast den 22 februari 2021.

Serviceförvaltningen
Stab

Ärendet
Motionärerna föreslår att Stockholms stad ska införa en liknande
modell för återbruk som Eskilstuna har infört i sitt projekt ReTuna.
I motionen pekas vissa nämnder inom staden ut som
genomförandeansvariga för olika etapper. Servicenämnden är inte
utpekad.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben i samråd administrativa
avdelningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Serviceförvaltningen är positiv till ökat återbruk i kombination med
arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen har goda erfarenheter av
projektet Stocket återbruk som är en tjänst inom staden för återbruk
av begagnade möbler. Tjänsten möjliggör för verksamheter att både
annonsera ut möbler som inte längre behövs i sin egen verksamhet,
och efterlysa sådant som verksamheten har behov av.
Stocket återbruk är en verksamhet som ligger i framkant inom
cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en lönsam affär där en
offentlig verksamhet, ett företag eller en organisation hushållar med
material och resurser så att det blir medel över så att den
miljömässiga och sociala hållbarheten ökar.
Stocket återbruk är från början uppbyggt kring de tre
hållbarhetsmålen som finns uttalade i stadens budget, Stadens
miljöprogram och avfallsplan, kommunallagen, EU:s
Avfallshierarki samt i andra stadsgemensamma styrdokument.
Serviceförvaltningen ledde Stocket återbruk som ett projekt fram
till årsskiftet 2019/2020 då Arbetsmarknadsnämnden tog över i
ordinarie drift.
Förvaltningens erfarenheter från tiden med projekt Stocket var att
det fanns ett stort intresse inom staden att utöka möjligheterna att
återbruka inventarier och material inom stadens omfattande
verksamheter, med bland annat byggmaterial och vitvaror.
Motionärerna förslag riktar sig till alla stockholmare och skiljer sig
på så sätt mot Stocket.
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