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BAKGRUND
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Region Dalarnas returverksamhet för förmedling av möbler, inredning, 
utrustning och förbrukningsmaterial mellan landstingets verksamheter

Returen startas upp 2014-09-01.

• Samarbete mellan Säkerhet- och Miljöavdelningen och Regionservice.

• Returens annonser och statistik administreras av Säkerhet- och 
Miljöavdelningen och Regionservice sköter det praktiska.

• Inget speciellt program finns för Returen, annonsering sker via intranätet

• Returen förankras och informeras om ute i verksamheterna



Efter första året med RETUREN

• En uppskattad ekonomisk vinst på 

529 030 kr vilket ger ett medel på ca 44 000 kr /månad. 

• En uppskattad koldioxidminskning : 5,6 ton CO2e
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RETUREN IDAG

• Fortsatt framgång (både ekonomiskt och miljömässigt) trots 
avsaknad av program att hantera annonser, statistik, prissättningar 
mm.

• Information finns på intranätet med instruktioner för Returen samt en 
lista med de annonser som kommit in.

• Förråd finns på alla lasarett och sköts av Regionservice

• Returen är bra förankrad ute i verksamheterna
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Hur vi jobbar praktiskt idag
Vill man lägga ut en annons:
Verksamheten mailar en blankett med foto till Returen.
Annonsen läggs ut av Säkerhet- och Miljöavdelningen

När varan är ”såld” och annonsen skall tas bort:
Mail till returen och annonsen tas bort av Säkerhet- och Miljöavdelningen.

Verksamhet som vill ”köpa” en vara som man hittat på listan: 
Mail till kontaktpersonen.

Oftast går varorna iväg så fort att annonserna inte hinns med att läggas ut på 
listan. Många gånger ringer eller besöker verksamheten förrådet direkt.

Behövs flytthjälp så anlitas Regionservice.
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Statistik Returen

2020-05-18 Returen 6

Totalt ca 

8 356 039 kr (från start 

2014 tom 31/12 2019) 

har vi sparat in på att 

INTE köpa nytt.

Året 2019 sparade vi 

4 687 500 kr

Blå = nyköp

Orange = returen



VISION

Vi har en plattform som gör att vi kan ha ett gemensamt Returen

Vi har ett program som möjliggör för verksamheterna att själva hantera 
sina annonser

Vi har resurser (lokaler och personal)

Vi har de samarbetspartners som vi behöver för att öka 
återvinningsgraden.
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RD Returen 
sparar resurser!

Genom återbruk skonas miljön framförallt genom 
att förhindra nya varor från att produceras!


