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2018-09-03
Kompetensnämnden
Dnr. Kon 2018/86
Återbruk av kommunens möbler – återrapportering av uppdrag från
kommunfullmäktige
I samband med mål och budget för år 2018 (KF 2017-11-20 § 171) gav
kommunfullmäktige i uppdrag åt kompetensnämnden att:
”Utveckla kommunens system med återbruka, med målet att kommunens
återanvändning av möbler ska öka och inköp av möbler ska minska”.
Med anledning av detta återrapportera nu kompetensförvaltningen nuläget i detta
uppdrag till kompetensnämnden, som ett komplement till den uppföljning som
framgår av nämndens delårsrapport per augusti 2018 (Kon 2018/88).
Beskrivning av verksamheten Återbruka

Verksamhetens syfte är att återbruka alla möbler som går att återanvända inom
kommunala enheter, initiera och förstärka medvetenheten kring återanvändning av
möbler. Återbruka hjälper oss att få ner inköpskostnader och ger samtidigt en stor
vinst för miljön eftersom vi både slänger och konsumerar mindre.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har sedan 2018-06-01 skapat en grupp av välfärdsjobbare och en arbetsledare som har startat aktiviten Återbruka på Kompetenscentrum. De tar hand om alla kommunala möbler som inte behövs, genom att:
1. Transportera möbler till AME:s verkstad för Återbruka.
2. Reparera möblerna.
3. Annonsera möbler på Återbruka.
4. Transportera möbler till arbetsplatser som visar intresse.
Gamla möbler som inte går att återanvända plockar verksamheten isär och
transporterar till återvinning. Transport och reparation av möbler kostar ingenting för
arbetsplatserna, det är AME som tar alla kostnader.
Vi tar emot:
 Hela möbler.
 Vissa defekta möbler – plockas isär för reservdelar.
 Prydnadsprylar.
 Lekutrustning.
 Utrustning äldrevård.
 Kontorsmateriel som är i gott skick, t.ex. pärmar, dokumenthållare, fotstöd,
vippbräda, specialstolar (bör primärt återanvändas inom egen avdelning).
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Analys

Bedömningen är att verksamheten Återbruka är både miljömässigt och ekonomisk
gynnsamt för kommunen. Genom att ha ett effektivt och fungerande system för
återbruk kommer Järfälla kommun att dra många fördelar.
Verksamheten är dock hittills helt finansierad inom befintlig budget hos AME.
Personella resurser tillgängliggörs genom välfärdsjobb, men verksamheten är även
kostnadskrävande i fråga om transporter, lokaler samt reparationer. Förvaltningens
bedömning är att medel behöver skjutas till, för att ge verksamheten förutsättningar
att utvecklas även framgent.
Slutsatser

I samarbete med Simone Andersson som är miljösamordnare i Järfälla kommun
jobbar AME för att kunna marknadsföra återbruka hos alla kommunens anställda,
samtidigt som arbete pågår för att utveckla systemet Återbruka. Målet för AME och
miljösamordnaren är att effektivisera sättet att återanvända möbler och andra saker
som går att återanvända inom kommunala verksamheter.
Denna verksamhet medför dock kostnader för att kunna genomföras på ett bra sätt.
AME har idag inte ekonomi för att kunna driva verksamheten vidare, och samtidigt
fortsätta med alla andra som enheten utför. Om medel inte tillförs, så behöver
enheten prioritera bland sina verksamheter och avveckla vissa av dem.
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