VÄLKOMNA

KLIMATLÖFTE 10

VI ANVÄNDER CIRKULÄRA MÖBLER
Webbinarie 10 mars 2021

Program
10:00 –10:10

Intro kommunernas klimatlöfte

10:10 – 10:20

Nätverket Cirkulär kommun

10:20- 10:45

Vad är viktigt att tänka på inför ett cirkulära inredningsprojekt?
- Susanna von Eyben, White Arkitekter och Lena Isaksson Drake från LI arkitektur

10:45-11:00

Hur kan man ta ett helhetsgrepp kring kommunens möbelhantering.
-Amanda Östman, Utvecklingsledare hållbarhet Härryda kommun

11:00-11:10

Rast

11:10-11:50

Workshop/diskussioner
– Hur tar vi oss an löfte 10?

11:50-12:00

Summering och avslut

Regionala
klimatmål i
Västra Götaland

Utsläppen av växthusgaser i
Västra Götaland ska minska
med 80 procent till 2030 från
1990-års nivå.

Utsläppen av växthusgaser från
västsvenskars konsumtion ska
minska med 30 procent
jämfört med 2010.

• Totalt 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021
• Antagna av kommunstyrelsen
• Uppföljning i slutet av 2021 (självrapportering i utskickat
formulär)
• Beslut att förlänga satsningen 2022 (inbjudan med
klimatlöften 2022 skickas ut under våren)

1.
2.
3.
4.

Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Vi klimatväxlar tjänsteresor
Våra nya personbilar är miljöbilar
Vi ställer krav i upphandling för
transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets
kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande
parkeringsplan/policy
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor
för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och
ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra
produkter istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och
har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i
offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över
livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens
elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning,
en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen
verksamhet genom grön obligation
20.Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till
allmänheten om klimat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Vi klimatväxlar tjänsteresor
Våra nya personbilar är miljöbilar
Vi ställer krav i upphandling för
transportdelen i nya avtal
Vi deltar i Cykelfrämjandets
kommunvelometer
Vi använder en klimatstyrande
parkeringsplan/policy
Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor
för boende i kommunala bostadsbolag
Vi minskar inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter
Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och
ställer krav i prioriterade upphandlingar

10.Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra
produkter istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och
har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i
offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över
livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens
elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning,
en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen
verksamhet genom grön obligation
20.Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till
allmänheten om klimat

Kommuner som antagit klimatlöfte 10.
Vi använder cirkulära möbler
Ale
Borås
Falköping
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo

Härryda
Karlsborg
Lerum
Lidköping
Mellerud
Munkedal
Mölndal

Orust
Partille
Skara
Skövde
Sotenäs
Tanum

Klimatlöfte 10: Vi använder cirkulära möbler
 Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10
anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler.
 Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens
organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och
används på nytt.

Samordnare kopplat till fyra fokusområden
Jennifer Davis och
Britta Florén
RISE

Anders Roth
IVL Svenska
Miljöinstitutet

Petra Pettersson
Science Park Borås
Lars Josefsson och
Peter Selberg
Johanneberg Science
Park
Josefine Persson
Science Park Borås

Sandra Wilsson
LRF

Cirkulär kommun

- med fokus på möbler, textil och arbetskläder
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Nätverket Cirkulär kommun
 Verka för mer cirkulära flöden inom möbler, textil
och arbetskläder.
 Hur kan vi bli mer cirkulära internt?
- strategier och riktlinjer
- organisation och struktur
 Samhällsomställning
- cirkulära krav vid inköp och upphandlingar
 Skapa möjlighet till samverkan och
erfarenhetsutbyten
Photo by Giuseppe Argenziano on Unsplash

500 000 ton

Vad är utmaningen….
• Saknas ett helhetsgrepp, ingen ansvara för frågan.
•
•
•
•
•

Saknas riktlinjer för inköp och avveckling
Låg kännedom om möbelbeståndet
Möbler köps in och slängs i onödan
Ekonomiska modellen
Det behövs ett förändrat beteende och ökad medvetenhet inom
organisationen.

• Inredningsprocessen har ofta låg prioritet
•
•
•
•

Enskilda chefer ansvarar för inredning
Komplexa inköp - kräver tid och kompetens
Kunskap förs inte vidare
Inredning kommer ofta in sent i planeringen, försvårar cirkulära
inslag.
• Lättare att köpa allt nytt.

Framgångsfaktorer för cirkulära möbelflöden
• En övergripande strategi

- Anskaffning, innehav, avveckling och organisation
- Samordningsfunktion/centralt ägande
- Visa på vinsterna- miljö, ekonomi, struktur!

• Riktlinjer för inköp /gestaltningskoncept
- Kostnadseffektivt och underlättar återbruk
- inköp av cirkulär möbler

• Underlätta återbruk och delning
-

Upphandling av återbrukade möbler och cirkulära tjänster
Hur kan vi synliggöra och möjliggöra internt återbruk?
Vad behövs: funktioner? digitala system? samarbetspartners?
Policys och incitament som gynnar cirkulära flöden.

• Intern kommunikation

• Samverkan och volym

Inspiration från tidigare träffar
• Intro cirkulär ekonomi

Alla talare finns
att se på
www.circularhub.
se/medlem/

• Möjligheterna med cirkulär inredning och design
- Anna Graaf hållbarhetschef White arkitekter
• Möbelpoolen - plattform för återbruk och cirkulära möbelflöden
- Martin Horn Gävle drift och service
• Basinredning inom förskolan och ramavtal för återbruk och rekonditionering
- Emma Börjesson, projektledare Miljöförvaltningen Malmö Stad
• Processer, ansvar och ekonomi för att hantera cirkulärflöden inom organisationen
- Magnus Kortered Sandberg och Erik Gunnarson, Regionservice Västra Götalands Regionen
• Kommunsamverkan, Skaraborgs offentliga inredningsupphandlings Ab
-Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund

Är du inte medlem?
För att få tillgång till inspelat material bli medlem på Circular Hubs hemsida.
Kostnadsfritt medlemskap kräver endast registrering
Bli medlem i Circular Hub – CircularHub
Inspelat materialet hittar du här:
För medlemmar i Circular Hub - CircularHub

Workshop
• 5 grupper, vi har en gruppledare som sköter Miro boarden,
• 40 min i workshopen
• Presentationsrunda – namn, roll, kommun vilket av de två löftena man kommer arbeta
mot? Max 10 min
• Vart befinner ni er idag och vad är ert nästa steg.
• Vad ser ni som er största utmaning och vad skulle ni behöva för stöd från nätverket
Cirkulär kommun?

Cirkulär kommun framåt

Har du idéer eller
önskningar? Skriv i
chatten eller maila
oss.

Cirkulära inköp och upphandlingar, 2 juni 9:00-11:30
•
•
•
•

Förslag för att öka cirkulär upphandling
kommunallagen kopplat till cirkulär ekonomi
Nya kriterier kring möbler och arbetskläder
Cirkulära möbler

Cirkulär mässa/marknadsdialog
Samarbete mellan kommuner

• Samverkan mellan kommuner, arbete i mindre grupper med olika teman/frågeställningar.

Cirkulära textilier

Webbplats
Nyhetsbrev

klimat2030.se
klimat2030.se/nyhetsbrev
@klimat2030, #klimat2030
facebook.com/klimat2030
linkedin.com/company/klimat2030

Kontakt

Samordnare Klimat 2030,
klimatlöfte 10 & 11
Petra Pettersson
Petra.pettersson@hb.se
Projektledare Cirkulär kommun
Josefine Persson
Josefine.persson@hb.se
Kontaktperson Kommunernas
klimatlöften
Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se

