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Sedan 2015 finns det riktlinjer
för basinredning i förskolan
för att; 

garantera att inredningen
uppfyller alla säkerhetskrav

akustiska egenskaper

arbetsmiljö (då inredning är ett
arbetsredskap) 

pedagogisk säkerhet, läroplan

ergonomi
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miljökrav och städbarhet, så att vi 
uppfyller Kemikalieplanens krav och 
Kemikaliesmart förskola 

vara lättstädad) - tålighet, hållbarhet 
och flexibilitet

ekonomisk hållbara möbler som är 
enhetliga och neutrala för att kunna 
återanvändas

likvärdighet för Malmö stads förskolor
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Pedagogiska
kök
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Resultat/Framgång

• 2 ansvariga personer (ej på
enskild chef/förskola)
• Undersöker kemiskt innehåll
med hjälp av TRX-maskin
• Sänkta kostnader
• Möjlighet till återanvändning

5 February 12, 2021



12 februari 2021 6

Sedan 2019 har Malmö stad ett avtal på 
återbrukade möbler och relaterade 
tjänster

a) Rekonditionering
b) Möbeltapetsering
c) Snickeri och lackering
d) Re:design
e) Inredningsanalys med åtgärd
f) Tillhandahållande av tillfälliga reservmöbler
g) Inventering av befintliga möbler
h) Återköp
i) Hyra
j) Magasinering
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Prioriteringsordning vid möbelbehov i Malmö stad
1. Målet är att ta tillvara på de möbler som finns i Malmö stad först genom att inventera vad 

som finns i förråd och på kontor

2. Har möbler hittats, kan dessa renoveras internt eller externt Har möbler hittats, kan 
dessa renoveras externt 

3. Köp återbrukade möbler

4. Köpa helt nytt 

5. Sälja möbler till våra leverantörer 

6. Finns det möbler i Malmö stad men som inte anses ha ett brukbart andrahandsvärde, får 
de gå till återvinning. 



Implementering
Kommunikation
Uppföljning med leverantörer
Inredningsarkitekter

Resultat
• 170 000 co2 ekvivalenter

sparat
• 15-25 % av totala inköp av 

möbler återbruk
• Vi bara körde – fler Cirkulära

upphandlingar kommer
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Ulbildning den 2 
mars

https://malmo.se/4.
4f363e7d1766a784

af1c3da.html



Hör av er!
Emma.Borjesson@malmo.se el 

LinkedIn

Samt kolla in;
https://northsearegion.eu/procirc/
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