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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om längre och senare öppettider på
EkebyVägens secondhandbutik
KS2020/483/01
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen
2020-12-10
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om längre och senare öppettider på
EkebyVägens secondhandbutik. Som ett led i Sunne kommuns
hållbarhetsarbete föreslås att secondhandbutiken EkebyVägen har öppet till
kl 18:00, så det blir mer tillgängligt att handla begagnat.
Utredning av ärendet
EkebyVägens butik är en återvinningsbutik som är en daglig sysselsättning
för de som har beslut enligt LSS/SoL eller annan arbetsmarknadsåtgärd.
Målet är att verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning samtidigt
som vi värnar om miljön. De som är i vår verksamhet har en arbetstid till kl
15 vilket innebär att öppettider senare än detta är det enbart personal som
kan stå i butiken. Idag har vi öppet måndag-onsdag kl 11-16 och på
torsdagar kl 11-17.Om vi skulle välja att ha öppet längre så blir
konsekvensen att tiden som personalen ska handleda personerna som är i
sysselsättning minskar.
Studie:
För två år sedan hade vi öppet butiken till kl 18 på torsdagar. Personalen
fick då föra statistik över antalet kunder som kom mellan kl 17 -18. Antalet
varierade mellan 0-6 stycken. Medeltalet var 3 stycken. Vi gjorde då en
bedömning att lägga den tiden för personalen en annan dag för att vara
handledare till de som får sysselsättning.
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Jämförelse med liknande verksamheter:
Solareturen Karlstad öppet tisdag, onsdag, torsdag kl 11-16. Stängt måndag
och fredag.
Gengåvan Karlstad öppet tisdag 10-18 och lördag 10-15. Övriga dagar
stängt
Röda Korset Second Hand Karlstad öppet tisdag-fredag kl 13-16. Stängt
måndag, lördag och söndag
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