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Två bolag med en gemensam nämnare 
– Vi arbetar för Gävles bästa!



Strategisk frågeställning

Hur skapar vi en möbelpool som alla vill använda & som maximerar nyttan, skapar 
sysselsättning och som spar mest med pengar åt kommunen. 

Minska kostnaderna för möbler och inventarier. (målsättningen är en besparing på 20-30 
% på inköpsvolymen eller ca 7-10 miljoner kr beroende på volym. 
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 Vi tar en titt på möbelportalen. 

https://mobelpoolen.gavledriftservice.se/
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• Allt finns i portalen. 
• Man göra förfrågningar. 
• Vi erbjuder hämtning. (gör besiktning före) 
• Vi erbjuder utkörning mot självkostnad. 
• Vi arbetar även med restaurering. (måleri, byter skivor mm)  

https://mobelpoolen.gavledriftservice.se/


Finansiering ?
Vi ser tre olika sätt att finansiera verksamheten. (inte klart i dagsläget) 

1. Gratis (det som redan är inköp av kommunen / Återbrukas)  
2. Inköp via förfrågan. Vi hjälper till att köpa in via våra leverantörer. (90’)

3. Inköp via möbelportalen. Vi köper och lägger upp i portalen och verksamheterna 
köper direkt begagnade möbler via oss. (premium produkter) 
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Exempel på Inköp.

Vi fortsätter och testa inköp och fyller på 
portalen till viss del. 

Till höger ser ni 15 st höj och sänkbara 
skrivbord vi fick levererade för 15000. Kr  
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Statistik just nu..
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Fortsatt utveckling av möbelpoolen.

 Vi behöver beslut gällande möbelpolicyn. (hårdare styrning av inköp kommer utveckla möbelpoolen 
och besparingspotentialen är som sagt stor) 

 Utveckla inköpsfunktionen hos GDS för ökad besparing men även samarbetena med våra 
leverantörer och andra kommuner.    

 Vi tittar på att utveckla renovering av möbler via andra delar av kommunen. (vi tittar foliering) 

 Vi arbetar som sagt med finansieringsfrågan. 
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Våra leverantör. 

 Beskriver här kort vår leverantör och hur vi har jobbat tillsammans.
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Tack för er uppmärksamhet

Har ni några frågor. 
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