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Medborgarförslag: Miljöcenter i Skarpnäck
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
medborgarförslaget.
2. Medborgarförslaget vidarebefordras till Stockholm vatten och
avfall för kännedom
Sammanfattning
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tagit emot ett medborgarförslag om
att starta en Miljöcenter i stadsdelsområdet. Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning fick vid stadsdelsnämndens sammanträde
2022-09-01 i uppdrag av nämnden att bereda ärendet.
Miljöcentret ska bidra med ökat återbruk och minskade utsläpp i
samklang med staden mål om klimatneutralitet till 2030.
Förslagsställarna yrkar på att stadsdelen
• använder en lättillgänglig lokal och anställer personal till
Miljöcentret
• upprättar ett Miljöcenter i lokalen enligt ovanstående förslag
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ser positivt på förslaget om ett
Miljöcenter som en möjlighet att minska konsumtionen och därmed
bidra till en bättre miljö och minskade klimatutsläpp.
Förvaltningen ansvarar för att arbeta för ett resurssmart Stockholm
med fokus på att minimera avfall och att främja återvinning samt
återbruk i de egna verksamheterna. Inom stadsdelen finns initiativ
och verksamheter i linje med förslaget.
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Stockholm vatten och avfall (SVOA) har det övergripande ansvaret
för stadens avfallshantering. De ska bidra till att skapa
förutsättningar för ökat återbruk och kommer under året utvärdera
befintliga verksamheter för att sedan utreda nya möjligheter.
Medborgarförslaget kommer att vidarebefordras till berörd funktion
på Stockholm vatten och avfall för kännedom och förvaltningen är
gärna delaktig i framtida arbetet i samverkan med SVOA.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-09-01 anmäldes ett
medborgarförslag med önskan om att upprätta ett miljöcenter.
Ärendet
Förslagsställarna önskar att Skarpnäcks Stadsdelsnämnd upprättar
ett Miljöcenter som ska erbjuda Skarpnäcks invånare möjligheten
att ställa om och att leva inom planetens gränser.
Detta utifrån att konsumtionen ska minska för att den inom
Parisavtalet angivna koldioxidbudgeten ska hållas. Stockholm är en
av de 100 städer som har valts ut av EU-kommissionen i satsningen
på klimatneutralitet till 2030. Förslagsställarna ser att Miljöcentret
kan bidra till det målet.
Tanken med Miljöcentret är bred och innefattar bland annat
utlåning av verktyg och fritidsutrustning som ska, om möjligt, vara
begagnade. Det ska även finnas möjlighet att reparera kläder,
möbler och cyklar där professionella skräddare och reparatörer med
regelbundenhet ska komma för att lära ut sina kunskaper. Tanken är
vidare att Miljöcentret ska rymma kontorsarbetsplatser,
gemenskapsrum samt sy- och snickarverkstad samt att stadsdelens
medborgare ska få tillgång till fler bilpooler bestående av elbilar
och fler publika laddstolpar.
Flertalet exempel på liknande verksamheter nämns som goda
exempel däribland Återbruket i Skärholmen, Fixoteken i Göteborg,
Re:tuna i Eskilstuna, och Fritidsutrustningsutlåningen i Farsta.
Förslagsställarna understryker vikten av att Miljöcentret inte ska
konkurrera med befintliga verksamheter som tex Möjligheternas
Hus, Återbrukets bokaffär och Skarpnäcks Återbruk.
Förslagsställarna yrkar på att stadsdelen
• använder en lättillgänglig lokal och anställer personal till
Miljöcentret
• upprättar ett Miljöcenter i lokalen enligt ovanstående förslag
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats
i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 2022-09-22.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ser positivt på förslaget om ett
Miljöcenter som en möjlighet att minska konsumtionen och därmed
bidra till en bättre miljö och minskade klimatutsläpp. Förlaget är i
linje med de mål om en resurssmart och fossilfri stad i Stockholms
Miljöprogram 2020–2023.
Medborgarförslag Miljöcenter i Skarpnäck
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Utifrån stadens miljö- och klimatpolitik, vars inriktning beslutas av
kommunfullmäktige, ansvarar förvaltningen för att arbeta för ett
resurssmart Stockholm i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det
innebär ett fokus på att minimera avfall och att främja återvinning
samt återbruk i de egna verksamheterna, som idag har komplett
återvinning av samtliga förpackningar, matavfall och årlig hämtning
av farligt avfall.
Förvaltningen samverkar med den ideella föreningen Miljöverkstan
som är verksam i Skarpaby parklek och vid Flatenbadet. De driver
en fritidsbank där de lånar ut skidor och skridskor till barn att
använda i parkleken och i lokalerna vid Flatenbadet har de
friluftsutrustning såsom skidor, skridskor, tält och sovsäckar som de
lånar ut till skolor i Skarpnäcks stadsdel.
Inom stadsdelsområdet finns flertalet verksamheter med fokus på
hållbarhet utifrån samma linje som förslagsställarna förespråkar.
Exempelvis Bagarmossens cykelkök som erbjuder en öppen,
avgiftsfri gör-det-själv-verkstad med både verktyg och volontärer
och även fungerar som en återvinningscentral för skrotcyklar och
delar. Gällande transporter finns den medlemsägda Stockholms
bilpool med parkeringar i Björkhagen och i Skarpnäck vilken
nyligen drev en kampanj för att värva nya medlemmar.
Förvaltningen ansvarar för parkvägar och samverkar med
trafikkontoret i deras arbete med att öka etableringen av publika
laddplatser i stadsdelsområdet.
Stockholm vatten och avfall (SVOA) har det övergripande ansvaret
för stadens avfallshantering. De ska bidra till att skapa
förutsättningar för ökat återbruk genom bland annat en ökad
frekvens av pop-up återbruk och genom att undersöka
förutsättningar för olika typer av mobila Återvinningscentraler för
att komplettera stadens befintliga återvinningscentraler.
SVOA hade tidigare endast Bagarmossen som utpekad lämplig plats
för pop-up återbruk inom stadsdelsområdet men i samverkan med
förvaltningen tillkom även Brandparken i Skarpnäck. De andra
stadsdelarna har fått avslag då de inte har möjlighet att rymma de
skrymmande containrarna som krävs.

Medborgarförslag Miljöcenter i Skarpnäck

SVOA utvärderar och analysera under året hur deras återbruks
verksamheter, som till exempel Skärholmens Återbruk, och mobila
pop-up återbruk fungerar utifrån kundnytta och ur kostnadsaspekt.
För att sedan utreda bland annat möjligheten att etablera tillfälliga
stationära pop-up återbruk i tomställda lokaler eller annan lämplig
plats.
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Medborgarförslaget kommer att vidarebefordras till berörd funktion
på Stockholm vatten och avfall för kännedom och förvaltningen är
gärna delaktig i framtida arbetet i samverkan med SVOA.
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Jonas Ransmyr
Ekonomichef
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Bilagor
1. Medborgarförslag: Miljöcenter i Skarpnäck

Medborgarförslag Miljöcenter i Skarpnäck

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Karin Bülow

Datum
2022-09-09

