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Här får kommunens gamla 
möbler en ny chans: ”Det ger en 
väldigt stor miljövinst” 

Falköpings kommun startar ett möbellager där de ska kunna återanvända 

befintliga möbler i verksamheten. Arbetet med det kommer att gynna hela 

kommunen menar de ansvariga. 

– Det är tre parametrar egentligen. Den sociala delen i form av 

arbetsmarknadspolitiska tänket, klimatet och att det finns pengar att spara. 

Det är de tre huvudsyftena med det här, säger Ulrika Ljunggren som är 

verksamhetsledare. 
ANNONS 

 
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg på Falköpings kommun, och Ulrika Ljunggren, verksamhetsledare, 

står mitt bland alla de möbler som nu katalogiseras. Som en del av klimatmålen som är satta kommer 

kommunen nu att jobba med cirkulära möbler. 
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Tidigare har de olika verksamheterna i Falköpings kommun haft sina egna förråd 

med möbler, men kanske inte vetat vad de andra delarna av kommunen har haft för 

resurser. Nu ska det bli enklare att överskåda för att kunna använda befintliga 

resurser bättre och återanvända möbler i nya sammanhang - som en del av en mer 

cirkulär ekonomi. 

Ett arbetssätt som passar utmärkt med de klimatlöften som Falköpings kommun har 

antagit för 2021, där är cirkulära möbler ett av huvudmålen. Faktum är att cirkulär 

ekonomi dessutom är en del av strategin som tas fram för 2021-2030. 



–  Det ger en väldigt stor miljövinst. Man har räknat ut att om man använder en 

trästol igen så är det ungefär hälften av utsläppen som sparas, om man använder en 

metallstol igen har man sparat fem gånger av utsläppen eftersom det tar så mycket 

energi och resurser att bryta ny råvara, säger Sara Lehman Svensson som är 

miljöstrateg på Falköpings kommun. 

Arbetet står Arbetsmarknadscenter för. För tillfället katalogiserar de möblerna inför 

den stora starten. Det är hundratals möbler som ska kollas igenom, mätas och 

fotograferas. 

Just nu är det bara två personer som jobbar med de cirkulära möblerna, men när allt 

är igång är tanken att fler kommer att kunna arbeta där. Något som skulle hjälpa 

fler att komma ut i arbetslivet i framtiden. 

– Den sociala biten är minst lika stor i det här. Genom den här typen av verksamhet 

kan vi få ut fler människor i praktik för att sedan kunna gå ut på arbetsmarknaden 

och även pröva olika typer av arbeten. säger Ulrika Ljunggren som är 

verksamhetsledare. 

 
Genom appen Sajkla kommer kommunen att se vilka möbler som finns att tillgå. Det kan liknas vid ett 

internt Blocket. 
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Innan möblerna kan cirkuleras ut ordentligt i den kommunala verksamheten ska det fotas, mätas och läggas 

upp. Därför har de skapat en provisorisk fotostudio i ett hörn. 
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När allting är på plats är tanken att kommunens verksamheter ska kunna beställa 

möbler de behöver från möbellagret genom via ett system på kommunens eget 

intranät, som man skulle kunna kalla för ett internt Blocket där bilder på möblerna, 

vilket skick de är i och vilka mått det är återges. 

– Det är ett enkelt system som är lätt att administrera, säger Ulrika Ljunggren. 

Men det är inte bara att återanvända möblerna som står på agendan. I framtiden 

hoppas de även kunna rekonditionera möblerna som har ett behov av det och 

därmed öka livslängden markant med små medel. 

–  Vi vet att man kan rekonditionera möbler och komma ner i halva kostnaden mot 

att köpa nytt och ändå får du en möbel som uppfattas som ny. Det känner vi är 

självklart att vi ska kika vidare på, säger Ulrika Ljunggren. 

Att återanvända möbler på det här sättet är nämligen inte bara bra för miljön, utan 

även så klart för kommunens plånbok. Exakta siffror går inte att prata om i 

dagsläget, men de inblandade menar att det handlar om en påtaglig ekonomisk vinst 

att göra om det vill sig väl. 

–  Det här är verkligen ett bra exempel på hållbar utveckling där man tänker på 

helheten och inte bara ur ett perspektiv, att allt strävar åt samma håll, säger Sara 

Lehman Svensson. 



– Och att vi kan knyta ihop de här tre delarna gör att det lyfter på ett annat sätt, 

flikar Ulrika Ljunggren in och syftar på miljön, arbetsmarknadspolitiken och 

ekonomin. 
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Sara Lehman Svensson tittar igenom några av möblerna som kommunen har i sin ägo. 
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