Skarab rgs

Offentliga Inredning AB
Tankar om hur kommunerna i Skaraborg kan bidra till en omställning i en resursbas

VARFÖR

25/1

NULÄGE
- Dålig uppsikt på befintliga möbler
- Köper för mycket när befintligt går att
använda
- Sälja det som ”står och skräpar”
- Inga riktlinjer för inköp
- Övergå från linjär till cirkulär

LÖSNIN
G
- Struktur för cirkulära möbelflöden
- Tydlig bild över befintliga möbler
- Upphandlingsunderlag för återbruk
- Riktlinjer för inköp
- Övergå från linjär till cirkulär

”

EFFEKTER
- Pengar över till annat
- Miljövinster
- Effektivisering – tid över till annat
- Frigör utrymme (lokaler)
- Hållbarhet

I Hjo bygger vi just nu en ny skola. Beslut har tagits om att delar av det möblemang som köps in ska vara återbrukat. Uppdraget har landat på
skolans rektor som inte har någon kompetens inom hållbarhet och cirkularitet. Här skulle vi verkligen behöva stöd och hjälp av en
inredningsarkitekt med fokus på återbruk.
Annica Carter, Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Hjo kommun

”
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MÖBELINKÖP
Möbelinköp Skaraborgs
kommuner 2019:

Potential:

Minska kostnaderna

43 372 948

msek

Ökad kvalitet gällande inköp och ändamålsenlighet
Ett proaktivt tänk kring ”möblernas” nästa liv
Frigör tid för personal
Frigör utrymme (yta)
Miljövinster

*Faktan bygger på mail och telefonsamtal med ekonomicheferna under september/oktober 2020

DRIFTBUDGET
• Ekonomin är relativt svår att bedöma.
• Saker som bidrar positivt till kalkylen är volymer och ökad andel
återbruk.
• Det finns mängder av saker som behöver utformas i mer detalj.
• Det går, sannolikt, att göra detta till samma kostnad som idag efter
några år. Vägen dit kommer nog att kosta.

UTMANINGAR…
…och inspel som dykt upp under arbetets gång:
Förutfattade meningar om sämre kvalitet med återbruk/begagnat

Skapa förståelse och vilja hos verksamheterna att återbruka kulturförändring

Skapa smidiga processer för det cirkulära arbetssättet så det inte
upplevs som krångligt i jämförelse mot nyinköp

Samverkan med närliggande kommuner vore önskvärt

Det är en brist att respektive enhetschef/verksamhetschef ansvara
för inköpen eftersom kunskapen om möbler och inredning är låg

När vi bygger finns det en ansvarig fastighetsavdelning. Men för att
inreda utifrån ett syfte saknas kompetens.

Planering: Tänk på möbelns nästa ”liv” direkt vid inköp samt att
inköp av återbruk har längre ledtider

