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1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION GRUNDLÄGGANDE INFORMATION GRUNDLÄGGANDE INFORMATION GRUNDLÄGGANDE INFORMATION  

    

1.1 IDÉ   

Grundtanken är att utveckla en internkommunal tjänst, liknande ”Blocket”, för 

försäljning av begagnade möbler och annan kontorsutrustning. I förlängningen ska 

det kunna fungera som ett övergripande läns-, kommun- eller flerkommunsystem. 

1.2 NULÄGESBESKRIVNING       

Inom den kommunala verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalen finns idag ingen riktig 

struktur för omhändertagande av överbliven material, som till exempel möbler, 

lampor och andra utrustningar. 

Det får till följd att inventarier, som inte är trasiga och slängs, staplas i källare, förråd 

och vindsutrymmen. Där finns de för någon enskild att komma ihåg att de 

överhuvudtaget finns. Går åren faller allt ofta i glömska. Det finns ingen som har reda 

på om någon annan skulle ha nytta av de kvarlämnade sakerna. 

Skall någon renovering eller ombyggnad av fastigheten göras, behöver utrymmena 

oftast tömmas snabbt. Det för ofta med sig att inventarierna slängs.  

1.3 SYFTE   

Tanken är att projektets framtagna resultat och efterföljande förvaltning ska bidra till 

en cirkulär ekonomi, med ett samhälle som bygger på slutna materialflöden.  

Strukturen bygger på en digital tjänst där behov och överskott kan hitta varandra. 

Saker som annars skulle lagrats någonstans och till slut kastas, görs synliga och 

sökbara via en förmedling. En sådan effektivisering skulle spara både pengar, avfall, 

resurser och få en mindre miljöpåverkan.  

Tjänsten skulle bidra med ett mera miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart 

samhälle.  

1.4 SAMVERKANSPERSPEKTIV 

Initialt åsyftas de tre kommunerna att ta del av resultatet. I det längre perspektivet 

finns en tanke att ett samarbete med andra kommuner kan tas med i bilden. 
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2222 INTRESSENTERINTRESSENTERINTRESSENTERINTRESSENTER    

2.1 Intressenter 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och dess verksamheter är tänkta att först ta del 

av resultatet.  

2.2 NYTTOHEMTAGARE 

Mora, Orsa och Älvdalens kommun 
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3.1 Förslag till uppdrag 

Härmed föreslås att en förstudie inleds, med syftet att ta reda på förslag till lösningar, 

kostnader, tidsaspekter och andra faktorer som kan påverka projektet.  

3.2 Personella resurser och kompetens 

En projektgrupp skapas bestående av Jenny Back, Lena-Stina Björklund, Göran 

Brorsson från Nodava och Jörgen Olsson från IS/IT-enheten.  

4 FinansieringFinansieringFinansieringFinansiering 

Förstudien finansieras av respektive Mora, Orsa och Älvdalens kommun efter 

erforderligt beslut i respektive kommunstyrelse, mot bakgrund av specificerad åtgärd 

i avfallsplanen. 
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Detaljerad projektplan med kostnadskalkyl tas fram efter fastställande av åtgärd i 

avfallsplanen. 


