
 

                                                                      

  

Motion – Digitalisering av Återbruket 

 

Arbetsmarknadsenheten inom Olofströms kommun har en viktig funktion för 

etableringen av nyanlända där språkläran, SFI, kombineras med praktisk 

arbetsträning i att exempelvis komma till jobbet varje dag och utföra 

meningsfulla sysslor, men även få förståelse hur den svenska arbetsmarknaden 

fungerar och rusta dem för att bli anställningsbara. 

En del av arbetsmarknadsenheten är Återbruket, där allmänheten kan lämna 

gamla ting som möbler, kläder, husgeråd och mindre lösören som kan få ett 

nytt liv i ett nytt hem.  

Verksamheten är ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden för 

nyanlända med arbetsträning tills dess att de är rustade för en icke 

subventionerad sysselsättning. Upplägget fungerar mestadels idag, betalningar 

sker likt det system som påträffas i arbetslivet, vilket de flesta i personalen lär 

sig att hantera. 

Däremot ser vi ett minskande antal företag som fortfarande arbetar med den 

traditionella hanteringen och betalningsmodellen. De flesta aktiva företag inom 

handeln använder sig av olika digitala hjälpmedel för att; registrera 

inkommande varor i systemet, märka varor med koder och pris, därefter 

skanna varan för att registrera summan samt avregistrera varan vid försäljning 

och arkivera beloppet.  

 

 

 

                          



                                                                         
 

 

Med en modern digital plattform lär vi människor att hantera datorer, vi lär 

dem hantera digitala system där de får möjlighet att lära sig alla steg  

i processen hur moderna företag hanterar varor och vi rustar personer  

med särskilda behov, kunskap och kompetens som gör dem till attraktiva 

medarbetare på arbetsmarknaden. Därför strävar vi efter att utreda 

förutsättningar att införa digitala hjälpmedel anpassade till arbetsmarknadens 

kompetensbehov. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår socialförvaltningen  

Att: Utreda förutsättningar och kostnad för att införa ett digitalt system  

av varuhantering på Återbruket. 

Att: Söka medel för ändamålet ur kommunens sociala investeringsfond. 

Att: Utreda om det finns andra kommunala verksamheter där samma system 

kan implementeras. 
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