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Cirkulär kommun 
med fokus på möbler, textil och arbetskläder



Kompetensutveckla och skapa förutsättningar för 
cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. 

 Inspiration i arbetet mot cirkulära krav vid inköp och 
upphandlingar

Stöd i att utveckla strategier för att förlänga livslängd 
och minska avfallsmängder

Möjlighet till samverkan och dela erfarenheter

Cirkulär kommun 



Program
Ca tider Program
09:30-09:50 Josefine Persson, projektledare Cirkulär kommun inleder tillsammans med Erik Valvring, 

Innovationsledare Science Park Borås

09:50-10:10 Helena Nilsson Projektledare Cirkulära Skåne och Eva Henrikz, upphandlare Malmö Stad
- Hur kan vi öka cirkularisering av arbetskläder genom upphandling? 

10:10-10:30 Leif Sunesson affärschef och Jonas Olaison hållbarhetschef, Textila
-Hur kan man förlänga livslängden och maximera användningen av textil och arbetskläder inom textilservice?

10:30-10:45 RAST

10:45-11:05 Martin Horn, chef för serviceavdelningen Gävle kommun 
- Berättar om deras arbete med att skapa mer cirkulära möbelflöden.

11:05-11:25 Anna Graaf hållbarhetschef White arkitekter 
- Möjligheterna med cirkulär arkitektur, inredning och design, samt erfarenheter från cirkulära projekt.

11:25-12:00 Digital workshop/diskussion
- Uppsamling och avslut med menti frågor





Brukar-
cykeln

Anskaffning

Innehav

Avveckling

Organisation

Inspirerad av brukarcykeln från projektet Cirkulära möbelflöden



Lyssnare

Heavy 
lifters

Deltagare

.



Cirkulär Ekonomi
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Cirkulär vs Cirkulär ekonomi
• Produkt

• Tillverkningsprocess

• Avfall

• Material

• Transporter

• System

• Design

• Affärsmodell

• Tjänster

• Samverkan
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Moment 22

Företag Kommun



Både kort och lång sikt

Vad skulle vi 
kunna göra?

Vad kan vi göra?

Vad behöver vi 
göra?

Kort sikt                                                                         Lång sikt

Ambitionsnivå?



Använda 
det vi har

Dela

Laga och uppdatera

Köpa begagnat

Köpa nytt

KONSUMTIONSPYRAMID

Köpa nytt

Köpa begagnat

Laga och uppdatera

Dela

Använd det vi har och uppleva saker
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Nytt

Add-on

Re:

100%
Nytt

100%

Företag
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Skriv frågor i chatten



Workshop/diskussion
Grupper om ca 5 personer

 Kort presentationsrund i gruppen

 Fråga att diskutera

- Vilka är de största möjliggörarna för att komma vidare med cirkulära inköp/upphandlingar

- Vad krävs för att komma vidare med cirkulära möbler/arbetskläder?

Teman att diskutera kring kommer skickas in i chatten i respektive grupp.

När ni kommer tillbaka får ni enskilt svara på några frågor i Menti.

www.menti.com

Kod: 

http://www.menti.com/


Policys och riktlinjers påverkan på cirkularitet.

- Styrdokument och mål

Interna flöden och cirkulära processer

- Inventering, internt återbruk

- Cirkulära inredningsprocesser

- Organisation, ansvar och ägarfrågan

Samverkan mellan aktörer för att hitta nya 
möjligheter och flöden

- Dialog mellan leverantörer, kommuner, forskning

- Samverkan mellan mindre kommuner

- Kommunalförbundens roll

Cirkulära och hållbara krav vid inköp/upphandling

- Guider och riktlinjer för inköp.

- Vilka krav är relevanta att ställa och hur får vi effekt? 

- Inköpsprocessens roll för cirkulära krav i avropen

Hinder och möjliggörare för cirkularitet

- Ägarfrågan

- Budget

- Miljömässiga och ekonomiska beräkningar

- Lagar och regler

- Vilka är de största möjliggörarna för att komma vidare med cirkulära inköp/upphandlingar
- Vad krävs för att komma vidare med cirkulära möbler/arbetskläder? 
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