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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över E-petition – E-petition #32178 Återbruksgalleria
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som
besvarad.

Ärendebeskrivning
E-petitionen inkom 2019-04-22. Yttrande över E-petitionen har inkommit från
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
Förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska upplåta en galleria likt
återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna. Där upplåter kommunen i anslutning
till en större återvinningsstation en galleria med enbart butiker som säljer
begagnade och återbrukade saker. Kommunen äger byggnaden och privata
företag hyr sin plats. Förslagsställaren menar att det vore ett bra sätt att bidra
till miljön att öka återbruket.
ReTuna ägs genom kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö och
medarbetare från kommunens arbetsmarknadsenhet tar emot och sorterar
från besökare skänkta produkter i den gemensamma returcentralen såsom
möbler, kläder, leksaker och teknik.
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ställer sig positivt kring
intentionen i E-petitionen och önskar att E-petitionens förslag tas med och
beaktas i arbetet med ny Avfallsplan för Gävle kommun, men med
benämningen Kretsloppsplan.
Majoriteten ställer sig positivt till förslaget som också tydligt kan kopplas till
arbetet med nuvarande Miljöstrategiskt program där revidering pågår under
2019. Ett ökat återbruk och strategiskt arbete för en mer lokal och hållbar
konsumtion är en viktig fråga för att bidra i omställningen till ett hållbart
samhälle. Det finns dock en rad frågor att hantera innan ett slutligt
ställningstagande i frågan kan göras. Det kan finnas flera olika alternativa
lösningar för hur och vilken roll Gävle kommun kan och ska ta för att en
återbruksgalleria kan startas i Gävle. Förslaget är därmed att motionen
besvaras med förslaget tas med i arbetet med Kretsloppsplan och nytt
Miljöstrategiskt program.
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