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§ 58 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) lämnade till kommunfullmäktige den 25 oktober 2017,
§ 223 en motion om att kommunen ska inrätta en intern bytessajt för överblivna
kommunala möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.
Motionären menar att det ska vara enkelt att återanvända möbler och andra
inventarier från kommunens verksamheter istället för att slänga när de inte längre är
ändamålsenliga. En internkommunal bytessajt där man kan annonsera ut möbler och
annan utrustning som inte längre behövs och där man också kan annonsera efter
möbler man behöver i en verksamhet, kan vara ett sätt att underlätta detta. Systemet
kräver ingen förvaringslokal och transport ordnas/bekostas av mottagaren.
Systemet har använts med framgång i Västra Götalandsregionen i några år och har
där bidragit till att minska kostnaderna för möbler och annan utrustning.
Ursprungligen var det Göteborgs Stad som tog fram ett it-system för att bättre kunna
tillvarata kommunens överblivna möbler. Enligt uppgift lär de vara beredda att dela
med sig av källkoden, som man vill ska vara öppen för andra som vill bygga en egen
bytessajt.
Motionären yrkar att Alingsås kommun skall inrätta en bytessajt för överblivna
inventarier inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-15 § 188 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 april 2018 lämnat följande yttrande:
På Alingsås kommuns intranät, Kommunportalen, finns funktionen Anslagstavlan. På
Anslagstavlan kan alla anställda och förtroendevalda annonsera om arbetsrelaterade
ärenden så som arrangemang eller överblivna möbler. Anslagstavlan kan också
användas för privata angelägenheter så som försäljning av sportutrustning eller
stuguthyrning. Anslagstavlan är välanvänd och många har för vana att regelbundet
gå in på sidan.
Anslagstavlans funktioner ger redan idag möjligheter att annonsera internt om
överblivna möbler och annan utrustning, likaväl som behovet av dessa, och
motsvarar därmed motionärens önskemål.
Arbetsutskottet har den 25 april 2018, § 62 lämnat förslag att motionen avslås.
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Yrkande
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) yrkar att ärendet återremitteras för närmare utredning
av nedanstående punkter:
-Nuläge
-Aktuella behov
-Erfarenheter från Gbg/VGR
-Kostnader till exempel för att kopiera källkoden
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till Britt-Marie Kuylenstiernas återremissyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att åtterremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras.

Expedieras till
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