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Svar på motion om att utreda samordning av oanvända möbler för 
återanvändning 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) inkom den 17 juni 2019 med en motion 
om att utreda samordning av oanvända möbler för återanvändning. 
Motionärerna vill att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att samordna 
oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och 
på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /125 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/125/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/125/3, motion från Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 133 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Svar på motion om att utreda samordning av oanvända möbler för

återanvändning

INLEDNING

Ulrika Spärebo [S) och Per—Olov Rapp (S) inkom den 17 juni 2019 med en motion

om att utreda samordning av oanvända möbler för återanvändning.

Motionärerna vill att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att samordna

oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och

på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler.

Beredning

Bilaga KS 2020/125/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/125/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2020/125/3, motion från Ulrika Spårebo (S] och Per-Olov Rapp (S)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

ät uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en

kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en

kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att utreda  samordning av oanvända  möbler  för

återanvändning

Ulrika Spårebo (S) och Per—Olov Rapp (S) inkom den 17 juni 2019 med rubricerad

motion

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

att kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att samordna

oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och

på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler.

Motionärerna skriver att det i Sala kommun räder inköpsstopp som en följd av

underskott i kommunens ekonomi. Många verksamheteri kommunen byter lokaler,

då behövs ofta nya möbler.

Eftersom nya möbler inte ska köpas in vore det effektivt att samordna oanvända

möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register. På så sätt

skulle möblerna kunna återanvändas och stora kostnader sparas in då nya möbler

inte behöver köpas.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrande framgår att kontorsmöbler i kommunens verksamheter i Rådhuset och

vid verksamheter på Rådhusgatan, samordnas sedan tidigare i ett gemensamt förråd

i källaren på Rådhuset. Samordning sköts av vaktmästaren och med hjälp av

arbetslaget från Karla Snickeri. Överblivna möbler får  i  dag hämtas av kommunens

samtliga verksamheter och märks upp i förrådet innan de levereras.  I  dagsläget

finns det mycket få möbler lediga. Även trasiga möbler och restavfall kan Karla

Snickeri transportera bort efter överenskommelse.

Om det idag finns oanvända möbler i kommunen bör vaktmästarna i de olika

verksamheterna känna till detta. En samverkan mellan vaktmästarna skulle kunna

fånga upp tillgången på oanvända möbler och om det finns behov att upprätta ett

gemensamt register över dessa.

I flera kommuner finns verksamheter som renoverar begagnade möbler för

återanvändning. [ Sala torde goda förutsättningar finnas för en liknande lösning.

Denna verksamhet skulle exempelvis kunna inrymmas inom

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet vid Karlagatans snickeri.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224—74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224488  50 anders.wigelsbo@sala.se
733255ala kommun.info@sala.se Direkt: 0224—74 71 00

www.5ala.se
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutsköttet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&bifalla motionen, samt

&uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en

kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarkna dsenhetens verksamhet.

(_

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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YTTRANDE
Motion om att  utreda  samordning av oanvända möbler för

återanvändning, vårt dnr 20  19/947

En motion har lämnats in och med förslag att kommunstyrelsen ger

Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att samordna oanvända möbler i kommunens

samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och på så vis spara stora kostnader på

inköp av nya möbler.

Kontorsmöbler i kommunens verksamheter i kommunhuset och vid Rådhusgatan

samordnas redan sen tidigare i ett gemensamt förråd i källaren. Samordningen sköts av

vaktmästaren och med hjälp av arbetslaget från Karla snickeri. Överblivna möbler får i

dag hämtas av kommunens samtliga verksamheter och märks upp i förrådet innan de

levereras.  l  dagsläget finns det mycket få möbler lediga. Även trasiga möbler och

restavfall kan Karla snickeri transportera bort efter överenskommelse. Vid

omflyttningarna under  2018  för verksamheterna i kommunhuset och vid Rådhusgatan,

skedde samordning som ovan. Det köptes in några hundratal flyttlådortill flyttningarna.

Flyttlådorna kunde därefter användas vid flytten av Äkraskolan till de nya lokalerna.

Om det i dag finns oanvända möbler i kommunen, så bör vaktmästarna i kommunens

olika verksamheter känna till det. En samverkan mellan vaktmästarna inom kommunen

skulle kunna fånga upp tillgången på oanvända möbler och om det finns behov av att

upprätta ett gemensamt register över dessa.

AndersJohansson

Samhällsplanerare
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Kommunfullmäktige  i  Sala kommun

Motion

Väckes av: Åsa Nilsson (S)

Motion om att  utreda  samordning av oanvända möbler för återanvändning

I Sala kommun råder för närvarande inköpsstopp till följd av kraftiga underskott
i kommunens ekonomi. Samtidigt är det många verksamheter som byter och ska
byta lokaler just nu. Det kommer då att behövas möbler till lokalerna.

Eftersom nya möbler inte kan inköpas skulle vara smart att man samordnar

oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register
och på så återanvända dem och därmed spara stora kostnader på inköp av nya
möbler.

Jag föreslår:

a_tt kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att samordna

oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register

och på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler.

‘ . / f f , ,.

% Ku, ‘ {3,1 (iQ/&co Gy???»
Ulrika Spårebo (S Per—Olov Rapp (S) fl




