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§ 233 2017.670 KS

Svar på motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna
kommunala möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle –
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2017, § 223 lämnat
en motion om att kommunen ska inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala möbler
och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 15 november 2017, § 188 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsen har den 7 maj 2018, § 58 beslutat att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för ytterligare utredning av följande punkter: nuläge, aktuella
behov, erfarenheter från Göteborg/VGR samt kostnader för att till exempel kopiera källkoden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Nedan följer redogörelse över vad som framkommit vid utredning av ovanstående punkter.
Frågan har ställts till berörda i samtliga förvaltningar i Alingsås kommun avseende nuläge
och behov. Frågorna som ställts berör hur överblivna möbler hanteras i dagsläget, huruvida
man eftersöker begagnade möbler innan man köper nya samt behovet av en intern bytessajt.
Svar har inkommit från de flesta förvaltningar och är huvudsakligen samstämmiga. Det
framhålls att möbler aldrig slängs om de är funktionsdugliga utan återanvänds. Anslagstavlan
på intranätet används relativt sällan för ändamålet, utan eventuella möbler cirkulerar inom
förvaltningen. Det är ovanligt att möbler byter ägare över förvaltningsgränsen. Antalet
överblivna möbler brukar sällan vara särskilt stort. Samtliga svarande är dock positivt
inställda till en bytessajt.
I samtal med Göteborgs stad framkom att deras erfarenheter av att införa en bytessajt
huvudsakligen är positiva. Inköpen av möbler har minskat i staden och återanvändningen av
möbler fungerar bra. De utmaningar som påtalas är att det kräver ett fungerande intranät
som kommunens samtliga medarbetare har tillgång till, även i bolagen, samt att svårigheten
med systemet är transporten av möbler mellan olika verksamheter. Ytterligare en utmaning
har varit att sprida information och inspirera till att använda bytessajten.
Resurser som tagits i anspråk för Göteborgs stad har främst varit vid uppförande av sajten,
för administration i form av dokumentation och uppdateringar av sidan samt att informera om
och inspirera till användning.
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Att kopiera källkoden för att använda Göteborgs stads bytessajt Tage är gratis.
Kommunledningskontoret har undersökt de tekniska möjligheterna att kopiera källkoden och
införa bytessajten i Alingsås. IT-enhetens uppfattning är att tekniken som används i
Göteborg avviker från den som finns inom Alingsås kommun vilket skulle innebära en relativt
hög kostnad. Det vore däremot mer ekonomiskt att införa en funktion på kommunens
intranät, Kommunportalen.
Vid ett införande av en eventuell bytessajt behövs tydliga instruktioner eller manualer för hur
den ska användas. En ansvarig administratör bör utses och en plan upprättas över hur
redovisning av övertagandet ska ske mellan verksamheter.
Slutsatserna är att en bytessajt skulle kunna bidra till en bättre systematik inom och mellan
förvaltningar gällande återanvändning av möbler. Inga funktionsdugliga möbler slängs dock i
dagsläget utan återanvänds huvudsakligen inom den egna verksamheten eller förvaltningen.
Driften av en ny bytessajt liknande den i Göteborgs stad skulle medföra en hög kostnad.
Tekniken för en bytessajt finns redan inom kommunen i form av Anslagstavlan, men
användningen av den för att byta interna möbler är i dagsläget begränsad. Genom en mindre
modifiering av Anslagstavlan på Intranätet kan en ökad återanvändning av möbler inom
kommunen underlättas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 229.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
inrätta en kommunal bytessajt för överblivna möbler genom att modifiera Anslagstavlan på
intranätet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 2 of 2

Utdragsbestyrkande

