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Öka återbruket på återvinningscentralerna
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget
godkänns.
2. Medborgarförslaget sänds vidare till Stockholms vatten och
avfall för hantering.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att öka återbruket på stadens
återvinningscentraler har inkommit till stadsdelsnämnden.
Förslagsställaren vill se en skyndsam omställning till en cirkulär
ekonomi på stadens återvinningscentraler genom att öka återbruket i
linje med avfallshierarkin. Förvaltningen instämmer med, och
arbetar för ett ökat återbruk och att avfallshierarkin ska efterlevas.
Samtliga av förvaltningens verksamheter har möjlighet till
återvinning av material och energi samt uppmuntras till återbruk.
Förvaltningen samverkar med Stockholm vatten och avfall för att
utöka deras Pop-up återbruk, för saker som kan användas igen eller
ska återvinnas. Då Stockholm vatten och avfall äger frågan om
återvinningscentralerna sänder förvaltningen medborgarförslaget
vidare dit för hantering.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-02 anmäldes ett
medborgarförslag om att öka återbruket på återvinningscentralerna.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsrådet 2021-10-21
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Ärendet
Förslagsställaren vill se en skyndsam omställning till en cirkulär
ekonomi på stadens återvinningscentraler genom att öka återbruket i
linje med avfallshierarkin. Detta skulle ge både miljö- och
klimatvinster samt sociala vinster i form av arbetstillfällen.
Förslaget innebär att allt fler behöver möjligheter att minska sin
miljö- och klimatbelastning. Förslagsställaren skriver: Men
tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar den senaste
statistiken från Naturvårdsverket att mängden avfall istället ökar. Så
mycket som en fjärdedel av allt som slängs på landets
återvinningscentraler hade gått att använda. Nästan en femtedel har
ett kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med resurser. Nu är
det hög tid att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Att ta vara på det
vi har ger, förutom miljö- och klimatvinster, möjlighet till nya
arbetstillfällen. Jag uppmanar Stockholms stad via Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning att sätta återbruket i första rummet på våra
återvinningscentraler, i enlighet med avfallshierarkin. Det finns
många goda exempel runt om på landets återvinningscentraler att ta
efter. En station för återbruk på varje återvinningscentral är ett
minimum. Tydlig skyltning om var återbruksstationen är och att det
finns personal som har tid att guida oss i att minska mängden avfall,
är helt centrala åtgärder.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med, och arbetar för, att ett ökat återbruk
bidrar till en cirkulär ekonomin och att avfallshierarkin ska
efterlevas. Samtliga av förvaltningens verksamheter har möjlighet
till återvinning av material och energi. Verksamheterna använder
sig av Stocket, stadens interna bytesmarknad, för anskaffning av
möbler och andra inventarier samt publicerar egna annonser för
bortskänkes. För medborgarna har förvaltningen samverkat med
Stockholm vatten och avfall (SVOA) för att utöka deras Pop-up
återbruk, för saker som kan användas igen eller ska återvinnas, som
i år besöker Bagarmossen och Skarpnäcks gård vid fyra tillfällen.
Tyvärr går det inte att placera de utrymmeskrävande Pop-up
återbruk på flera platser inom stadsdelsområdet.
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Svoa har två Återbruk i staden, Roslagstull och det senaste i
Skärholmen. Återbruken skiljer sig från återvinningscentralerna
genom att de tar emot fler saker för återanvändning. I Skärholmen
har de även möjlighet för medborgarna att hämta saker som andra
har lämnat samt renoverings- och reparationsverkstäder.
Förvaltningen samverkar gärna kring en utredning tillsamman med
SVOA om lämplighet för ytterligare ett Återbruk inom Skarpnäcks
stadsdelsområde.
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Då Stockholm vatten och avfall äger frågan om
återvinningscentralerna sänder förvaltningen medborgarförslaget
vidare dit för hantering.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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