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Bidrag till lokalhyra för ”Remöblera”- återvinning av 
kommunens möbler via Arbetsmarknadsenheten
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bidra med 251 400 kronor per år under en 
tvåårsperiod avseende kostnad för hyra av lagerlokal för Remöblera – verksamhet för 
återvinning av kommunens möbler via arbetsmarknadsenheten.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten (AME) har under 2018 deltagit i en utbildningsinsats, Design 
med omtanke (DMO 2,0) via Västra Götalandsregionen, om hur en kommun kan arbeta 
med återvinning av möbler för att spara på miljö och ekonomi. Därefter har en 
arbetsgrupp i Vänersborgs kommun arbetat fram ett upplägg och en process för hur 
Arbetsmarknadsenheten skulle kunna erbjuda kommunen ett omhändertagande av 
kvalitetsmöbler. 
En förutsättning för att kunna starta upp och genomföra projektet är att AME får pengar 
för hyreskostnader om 251 400 kronor/år. När projektet presenterades för Politisk 
samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö, 16 oktober 2019, mottogs projektet 
positivt och det framhölls att ärendet bör lyftas till kommunstyrelsen för beslut.
 De huvudsakliga vinster som framkommit i analysarbetet är:

1. Få en samlad bild över möbelinköpen för hela kommunen.
2. Återbruka eller sälja av möbler.
3. Ta bort ”möbelgömmor” i kommunen som tar upp plats och utgör en 

brandbelastning.
4. Skapa nya aktiviteter för AME-deltagare.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten kommer att avsätta personella resurser för Remöblera-
verksamheten och minst två arbetsträningsplatser kommer att kunna erbjudas 
inledningsvis. Processen består i korthet av att arbetsmarknadsenheten hämtar 
inventarier kostnadsfritt från verksamheter och samlar dessa i en central lagringsplats. 
Det finns möjlighet att hyra lagerlokal (419 kvm) intill arbetsmarknadsenhetens 
praktiska verksamheter i Trenova Center. Här ska alla inkomna inventarier bedömas och 
sorteras. Det är också i denna lagerlokal som möblerna förvaras inför försäljning. 
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Arbetsmarknadsenheten kommer i största möjliga mån tillämpa en självkostnadskalkyl. 
Det innebär att priset ska täcka de direkta kostnaderna såsom transporter, material och 
personal. 
En begränsad del av inventarierna kommer ingå i arbetsmarknadsenhetens ”Swoosh-
koncept”. Syftet med konceptet är att ta fram en unik kommunal möbelserie som 
grundas i Vänersborgs kommuns färger. Tanken är att sälja dessa möbler via intranätet. 
De inventarier som inte säljs till någon verksamhet inom kommunen kommer 
kommunens avtalade auktionsfirma att få i uppdrag att sälja.

Beredning
Projektet har presenterats för Politisk samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö, 
16 oktober 2019. 

Karin Hallberg
Förvaltningschef 

Bilagor
 Remöblera - från tanke till verklighet

 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/cirkulart-mode-och-
hallbara-miljoer/mode-och-inredning/hallbara-miljoer/

Sändlista
Kommunstyrelsen 
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1.0 Remöblera -introduktion av processen

Under 2018 blev AME inbjudna att delta i DMO 2.0- ut-
bildningen som tillhandahölls av Västra Götalandsregio-
nen. I korthet handlade den om hur en kommun kan ar-
beta med återvinning av möbler för att spara på miljö och 
ekonomi. 

De representanter som fanns med från Vänersborgs 
kommun började därefter att samtala om hur ett upplägg i 
kommunen skulle kunna fungera och gruppen såg snart 
flera vinster med att ge sig in i ett sådant arbete.

Bakgrunden till dessa slutsatser grundar sig främst på att 
vi såg att det idag inte fanns någon gemensam överskåd-
lig planering för inköp av möbler inom Vänersborgs kom-
mun. 

Vi hade även sett hur fina kvalitetsmöbler kasserades 
och slängdes på grund av att nya skulle in. Planer eller 
samordning kring hur de tidigare inventarierna kunde an-
vändas saknades. I andra fall där de inte kasserades bil-
dades lätt spontana ”möbelgömmor” som upptog plats 
som kunde använts bättre och som dessutom blev en 
brandbelastning.

Ur detta fanns både miljömässiga och ekonomiska 
aspekter att ta hänsyn till. Vi såg flera vinster som t ex:

1. Få en samlad kontroll över möbelinköpen för hela kommu-
nen

2. Återbruka eller sälja av möbler (göra dem ”nya” igen). 
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3. Ta bort ”möbelgömmor” i kommunen som tar upp plats och 
utgör en brandbelastning

4. Skapa nya bra aktiviteter för AME-deltagare

Då AME var en av parterna i denna grupp såg vi att myc-
ket av deras befintliga verksamheter redan innehöll flera 
verksamheter som skulle kunna starta igång med produk-
tion och service som inriktade sig på ”hela återvinnings-
kedjan”, d v s från att transportera till att förädla dem. 
Med detta menas att ta hand om kommunens hela sorte-
ring av överblivna inventarier.

Nedan följer en planering av hur denna process skulle 
kunna gå till.

       2.0 Personella resurser

AME sätter in en arbetsledare som ansvarig för Remöblera- 
verksamheten (på samma sätt som i AME:s övriga verksam-
heter). Därtill sätts även en instruktör in. Både arbetsledare 
och instruktör har alternativa verksamheter att hjälpa till i om 
det visar sig att arbetsbelastningen blir låg. Detta medför att 
verksamheten kan anpassa sig bättre efter eventuella ar-
betstoppar. Arbetsledarna har mycket god hantverkskun-
skap inom möbeltapetsering och snickeri. 
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Minst 2 arbetsträningsplatser erbjuds inledningsvis och kan 
efterhand utökas om verksamheten har arbete och syssel-
sättning därefter.

3.0 Intern marknadsföring

AME använder sig av kommunens intranät för att kommuni-
cera ut ett budskap om att de (gratis) hämtar upp inventarier 
som olika verksamheter vill göra sig av med. Oavsett skick 
så hämtas det upp.

Verksamheterna skänker/lämnar därmed sina inventarier/ 
”sitt skräp” till AME som sedan tar det till en central lagrings-
plats där de sorterar ut vad som kan renoveras och vad som 
ska slängas.

Förutsättningar:   

- Video med marknadsföring om Remöblera-projektet pre-
senteras på intranätet.

- Informationen läggs även ut under nyheter som doku-
ment

- Eventuellt kan vi vända oss till chefsgrupper och lokaltid-
ningar

- Kommunen stöttar centralt med kostnaden för en central 
lagringsplats för hela kommunens inventarier
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4.0 Upphämtning av inventarier

AME hämtar upp inventarierna efter förmåga. Idag har AME 
en fordonspark med bl a personbilar, flakbil och lastbil. 

Förutsättningar:   

- AME bekostar transporter, personal och administration. 
Ingen avgift tas ut i transport i samband med att inventa-
rierna hämtas upp. Ekonomin i detta räknas hem på för-
säljningen av det som går att sälja och återbruka. Syftet 
med att inte ta betalt är att det ska upplevas lätt att bli av 
med inventarier som verksamheter inte använder.
Det kommer att finnas en minimumnivå för hur lite inven-
tarier som AME kan förväntas hämta. 

5.0 Sortering

Alla inventarier fraktas till ett centralt lager. Ledig yta finns i 
fastigheten vid AME:s praktiska verksamheter idag (419m²). 
Detta skulle fungera utmärkt som lageryta. Denna lagerlokal 
blir ”hjärtat” i återvinningskedjan. Här sorteras och bedöms 
alla inkomna inventarier av personal i Remöblera-verksam-
heten.

Från denna lokal kan inventarierna ta olika vägar beroende 
på hur de bedöms i kvalitet, säljbarhet och möjlighet till att 
renovera objektet:
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-Direkt försäljning. Detta blir fallet med inventarier som inte 
anses ha behov eller möjlighet av att renoveras. Det enda 
som utförs är att de tvättas av. 

-Renovering. Inventarien bedöms kunna renoveras. Detta 
kan innebära tvätt, stabilisering, nya tassar, lackering, nytt 
tyg m m. Därefter går de till försäljning.

-Auktionsförsäljning. Inventarierna bedöms kunna säljas 
men ingen verksamhet har visat intresse för dem. Kommu-
nens avtalade auktionsfirma får i uppdrag att sälja av de in-
ventarier som går. 

-Kassering. Inventarierna bedöms inte ha något värde och 
kan inte renoveras utan att renoveringskostnaderna översti-
ger försäljningsvärdet.

6.0 Försäljning

Tanken är att kunna få till ett lager i Trenovas lokaler i sam-
ma fastighet som AME:s produktion. 

Huvuddelen av de inventarier som kommer in och går till för-
säljning kommer att vara fysiskt placerade på lagret med en 
uppmärkning av prissättning samt med notering om hur 
länge de har stått där. Beroende på inflöde eller med visst 
återkommande perioder (t ex var 3:e månad), kontaktas 
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auktionsförrättaren för att sälja av de inventarier som ingen 
velat köpa under denna tid.

6.1 Swoosh
En ytterst begränsad del av inventarierna som kommer in 
kommer ingå i AME:s ”Swoosh-koncept”. Detta är alltså 
begagnade stolar i kommunen som vi märker finns i lite 
större upplaga och som är enkla och bra att arbeta med. 
Det kan t ex handla om två par olika stol-modeller etc. in-
ledningsvis. Även nyproduktion av t ex ljudabsorbenter 
kan ingå i detta.

 Syftet är att ta fram en unik kommunal möbelserie som 
grundas i Vänersborgs kommuns färger (från kommun-
loggan). Försäljningen av dessa inventarier ska säljas via 
intranätet i en katalogform (d v s beställaren kan enkelt 
gå in och se hur många uppsättningar AME har av en 
viss stol och i vilka färger det går att få den). Förhopp-
ningen är sedan att kunna lägga till fler inventarier i 
Swoosh-konceptet ju längre vi hållit på.

Det finns även en viss experimenteringsmöjlighet inom 
detta koncept med att prova att designa olika kontor al-
ternativt konferensrum m m för att se vad som kan funge-
ra. AME ställer sig således öppna till att ta emot för-
slag/beställningar av kreativa idéer som kan prövas inom 
detta koncept av olika verksamheter inom kommunen. In-
ledningsvis kommer AME få i uppdrag att designa ett 
kontor i detta koncept med återbrukade möbler.
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7.0 Prissättning

AME kommer i största möjliga mån tillämpa en självkost-
nadskalkyl för att hålla Remöblera-projektet levande. Det 
innebär att priset på produkterna ska täcka de direkta 
kostnaderna (transporter, material och personal m m). 

Prissättningen kommer således skilja sig åt beroende på 
hur mycket inventarier som går att återvinna och vad för 
typ av inventarier AME får in.

Inledningsvis kommer AME sätta ett riktpris runt ca en 
tredjedel av marknadsvärdet på de inventarier som ställs 
ut till försäljning och som inte ingår i Swoosh-konceptet.

Swoosh-inventarierna kommer att ha en något högre pris-
bild då dessa generellt kräver mer arbete och materialinköp. 
Regeln kommer självklart alltid vara att vara klart billigare än 
nyanskaffning av liknande produkter.

8.0 Målgrupper
AME riktar sina tjänster till alla kommunala verksamheter 
som ryms inom samma organisationsnummer när det gäller 
upphämtning och initial försäljning. Ett fåtal inventarier kom-
mer gå till AME:s butik. Här finns det möjlighet för privatper-
soner att komma in och handla.
Via auktionsföretaget kommer företag och privatpersoner att 
kunna handla de kommuninventarier som ingen verksamhet 
önskar köpa. 
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”Marknadsföring” av våra inventarier kommer endast rikta 
sig in mot kommunens verksamheter. 

9.0 Tidsaspekter i projektet
I dagsläget finns som tidigare nämnts, arbetsledare med 
hantverkskunskap inom möbeltapetsering samt snickeri. När 
ett eventuellt godkännande för projektet ges skulle det rim-
ligtvis inte många veckor att bemanna med två arbetsträ-
ningsplatser. 
Fastighetsägaren (Trenova) har uppgett att de från nu behö-
ver till årsskiftet 2019/2020 för att göra iordning lokalerna. 
Rimligt är att starta igång projektet strax efter årsskiftet i s f.
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Bilaga 1. Kalkyl
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