
- En d e l av Kungs b ackas  p riorit e rad e  in it ia t iv om  hå llb a r kons um t ion

Förlänga livslängden på 
arbetskläder



Hållbar konsumtion - ett sätt att minska 
avfallsmängderna och miljöbelastningen

1. Inte köpa annat än det vi behöver
2. Underhålla det vi har
3. Utnyttja kommunens resurser 

smartare
4. Köpa det bästa ur 

hållbarhetssynpunkt när vi köper 
nytt

- Fundera på ditt egentliga behov innan 
du köper nytt. Finns det alternativ som 
att låna av någon, eller att reparera din 
produkt?



För att det ska bli möjligt att konsumera mer 
hållbart riggar vi med cirkulära tjänster 

• Reparera, underhålla, 
uppgradera

• Annons på hemsidan
• Öppet intressemöte – Covid19
• Näringslivsenhetens nyhetsbrev
• Flyers
• Skrädderitjänster först ut!
• Direktupphandlingar



K2C i Kungsbacka – vår lokala aktör

• K2C är ett socialt 
arbetsintegrerande företag

• Utför reparationer och 
måttanpassning

• Medarbetarna lämnar och 
hämtar själva efter beställning i 
e- handeln



Repamera – skrädderi ”online”

• Affärsidén bygger på att skrädderiet 
ska vara lika tillgängligt oavsett var 
man är

• För att undvika onödiga resor åker 
paketen till Repamera med samordnad 
varudistribution, i samband med att de 
ändå levererar varor till verksamheten

• Paketen kan packas i vilken påse eller 
emballage som helst – en tom bag - in-
boxkartong är det konstigaste 
leverantören sett hittills, men det 
funkar ändå!

• Vår logistiker sampackar paketen, och 
ser till att de kommer tillbaka genom 
samordnad med ordinarie leverans 



Lansering av tjänsterna, information på insidan

• Leverantörerna har social 
inriktning, med anställda som 
stått långt ifrån arbetsmarknaden

• Priserna är marknadsmässiga, för 
att de som utför tjänsterna ska 
kunna få schysta löner, men det 
är ändå generellt billigare att laga 
än att köpa nytt

• Många gånger blir det lagade 
plagget förstärkt, och får en 
längre livslängd än ett nytt

• Måttanpassning av kläder finns 
som tjänst, och det går att sy 
gardiner, laga kuddar m.m.

• Sådant som känns som hopplösa 
fall kan många gånger räddas –
verksamheterna uppmanas att 
våga testa!





• Alla verkade tycka att 
idén var fantastisk

• Väldigt få valde att 
avropa från avtalen

• De allra flesta verkade 
tycka att just de hade 
skäl att göra som de 
alltid gjort

Hur gick det då?



• För att spara pengar?
• För att det är bättre för miljön?
• För att det blir bättre för våra 

barn och barnbarn?
• Nej, för att ”alla andra gör det”

Vi m ås t e  änd ra  s am hä lls norm e r
Vad  va r och  e n  gör ha r e n  e norm  
p ot e n t ia l!
Me n  hur få r vi m änn is kor a t t  
b örja? Be hov av s t yrn ing.

Vad får oss att ändra 
beteende?



Dags för omtag!

• Vilka verksamheter har egenägda 
kläder?

• Hur sker inköpen där?
• Förskola och Grundskola, 

enhetscheferna gör beställningar
• Riktad informationsinsats till 

cheferna
• Driftspersonal utgår från 

Teknikens hus, hämtar ut 
arbetskläder från lagret



Driftspersonal som har trasiga kläder ska:

• Se till att kläderna är nytvättade
• Lämna plagget till lagret 

tillsammans med en kort 
beskrivning av vad som behöver 
fixas

• Om kläderna inte är märkta med 
skåpsnummer fästa en lapp med  
namn och avdelning

• Vid behov hämta ut låneplagg 
från lagret

• Lämna in ett gammalt plagg om 
ett nytt hämtas ut



Vad ska personalen på lagret göra?

Vara behjälpliga med att bedöma 
om plagg ska skickas på lagning, 
stämma av med leverantören vad 
som är möjligt vid osäkerhet
Lämna ut låneplagg, eller vid 
behov nya plagg, när ett uttjänt 
lämnas in
Ta emot gamla plagg och 
antingen skicka för reparation, 
återbruk hos daglig verksamhet 
eller i sista hand återvinning
Kontakta respektive medarbetare 
när plagget kommit tillbaka



Tack!
Anna Hallin
hållbarhetssamordnare
Service, Inköp

anna.hallin@kungsbacka.se
0300 - 83 41 43

kungsbacka.se
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