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Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 2017 
Vägledningen är framtagen av Kretslopp och vatten med stöd av juridisk kompetens på juridiska avdelningen på 

Stadslednings kontoret och på förvaltningen Inköp och upphandling, Göteborgs Stad.
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Snabbmanual

Förvaltningar och bolag får:

• Skänka saken till internationellt bistånd 

(sidan 7).

• Ta emot saken internt från andra för- 

valtningar, bolag och externa aktörer. Följ 

mut- respektive sponsringspolicyn (sidan 9). 

• Köpa saken internt från andra förvalt ningar 

och bolag. Följ upphandlings reglerna  

(sidan 12). 

• Köpa saken från extern aktör. Följ 

upphandlings reglerna (sidan 12). 

• Sälja saken internt till andra förvaltningar 

och bolag. Värdering krävs (sidan 14).

• Sälja saken till extern aktör. Värdering, utan-

nonsering och försäljning till högst bjudande 

krävs (sidan 14).

Sak med värde

Sak utan värde
Förvaltningar och bolag får:

• Skänka saken internt till andra förvaltningar, 

bolag och också externt till verksamhet  

med syfte som stämmer med stadens 

grund läggande värderingar (sidorna 5–7).

• Ta emot saken internt från andra  

förvaltningar och bolag (sidan 9).

• Ta emot saken från extern aktör. Följ  

mut policyn (sidan 9).

Förvaltningar och bolag får inte

• Skänka saken externt, utom till inter- 

nationellt bistånd (sidan 7).

Förvaltningar får

• Skänka saken internt till andra för-

valtningar (sidan 5). 

• Skänka saken internt till kommunala 

bolag, Beakta mut- respektive 

sponsringspolicyn (sidan 5). 

Bolag får:

• Skänka saken internt till andra  

förvaltningar och bolag under vissa 

förutstättningar (sidan 5). 
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Stora fördelar med 
återanvändning

Deponera

Energi- 
återvinna

Material- 
återvinna

Återanvända

Förebygga

Att återanvända istället för att slänga och köpa nytt minskar  
avfallsmängderna. När avfallsberget krymper, minskar också påverkan 
på klimat och miljö. Återanvändning ger också en ekonomisk vinst 
genom att kostnader för inköp och avfallshantering minskar. Dess-
utom bidrar vi till att nå Göteborgs miljö- och klimatmål. Enligt 
Göteborgs Stads Miljöprogram och Klimatprogram ska stadens 
avfalls mängder minskas. 
 Vad kan Göteborgs Stads verksamheter göra för att öka åter-
användningen? Och vad gäller juridiskt för kommunala verksamheter 
som vill skänka, ta emot, köpa, sälja eller göra om begagnade saker? 
För att svara på dessa frågor har Kretslopp och vatten, med stöd av 
jurister på Stadsledningskontoret och förvaltningen Inköp och  
upphandling, tagit fram den här vägledningen. 
 I texten använder vi konsekvent ordet ”saker” för allt som åter-
brukas. Det kan handla om allt från husgeråd och möbler till  
byggmaterial och fordon. 

Avfallstrappan är en del av Sveriges och EU:s lagstiftning.  
Den säger att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand  
förberedas för återanvändning. Ju högre upp i avfallstrappan  
vi kommer desto mindre påverkas miljön.   

Det bästa avfallet är  
det som aldrig uppstår

Allt hushållsavfall som uppstår i Göteborg 

under ett år. Högen är 170 meter hög.

”Hushållsavfallsmängderna* per 

person i Göteborg ska minska 

med minst 30 procent till år 

2030 jämfört med år 2010”
Klimatstrategiskt program för Göteborg 2014

*Här ingår verksamhetsavfall som är jäm-

förbart med hushållsavfall. 
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Förvaltningar får skänka till förvaltningar
Förvaltningar i Göteborgs Stad får skänka saker till andra förvalt-
ningar i Göteborgs Stad. Detta gäller oavsett om sakerna har ett 
kommersiellt värde eller inte. Det är även tillåtet att skänka saker  
till andra enheter inom samma förvaltning. 
 Tänk på att kontrollera med er leasingsamordnare om saken är  
internleasad. Om något som är leasat skänks till annan verksamhet 
ska leasingsamordnaren kontakta Göteborgs Stads Leasing AB så  
att leasingtagaren byts i registret. 

Regler för förvaltningars gåvor till bolag
Förvaltningar får också skänka saker till stadens bolag så länge 
sakerna har ett obetydligt eller inget kommersiellt värde. Har saken 
ett värde ska Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor beaktas. 
Om gåvan innefattar en motprestation ska Göteborgs Stads policy 
och riktlinje för sponsring tillämpas.

Kommunala bolag får skänka saker utan värde 
Kommunala bolag får skänka saker med obetydligt eller inget  
kommersiellt värde till andra kommunala bolag eller förvaltningar i 
Göteborgs Stad. Om saken som skänks är internleasad ska er leasing-
samordnare kontakta Göteborgs Stads Leasing AB så att leasing-
tagaren byts i registret.

Om bolag vill skänka saker med värde internt
Saker som har ett kommersiellt värde får skänkas internt av kom-
munala bolag till andra kommunala bolag och förvaltningar under 
nedanstående förutsättningar: 
• Om konkurrensen inte snedvrids, enligt konkurrenslagen.  

Snedvriden konkurrens kan till exempel vara att gåvan minskar  
mottagarbolagets kostnader så att det kan sänka sina priser. Det 
är dock inte troligt att gåvor i form av till exempel begagnade 
kontorsmöbler snedvrider konkurrensen. 

• Var uppmärksam på eventuella skattekonsekvenser av gåvan. 
Bolaget får, enligt inkomst skattelagen, beskattas för skillnaden 
mellan vad mottagaren betalade (0 kr) och det belopp som  
bolaget kunde ha fått om saken sålts till marknadsvärde. Om  
vi tar exemplet enstaka begagnade möbler har de dock sällan 
något större kommersiellt värde. 

• Om Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor beaktats. 
Det är dock inte troligt att gåvor, i form av begagnade saker, som 
riktas till hela verksamheten och inte en enskild anställd, kan ses 
som muta.  

Om er verksamhet saknar juridisk kompetens att avgöra ovan- 
stå ende frågor, fråga juridiska avdelningen på Stadsledningskontoret. 

Policy och riktlinje  

mot mutor i Göteborgs Stad  

Policyn innebär att enskilda anställda 

och förtroendevalda inte får ta emot 

otillbörliga gåvor eller förmåner från  

företag, privatpersoner eller verk-

samheter som de har att göra med i 

tjänsten. Policyn gäller både givande 

och tagande av muta, det vill säga 

stadens verksamheter får inte heller 

ge otillbörliga gåvor eller förmåner. 

Policyn finns på stadens intranät under 

Styrande dokument.

Policy och 
riktlinjer

Skänka internt

Skänka  
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Hur vet vi om saker har ett värde?

1. Gör själva en bedömning av värdet. Om objektet kostar mer att sälja (till 
exempel i värdering, annonskostnad och arbetstid) än försäljningen inbringar 
får saken anses sakna värde och kan skänkas. Enligt stadens upphandlade 
leverantör för ”avyttring av fordon, maskiner och lösöre” (ramavtalsnummer 
UB30113332) har exempelvis begagnade möbler inget större andrahands-
värde. Kostnaderna för transport och handlastning brukar överstiga värdet på 
begagnade möbler. 

2. Gör en extern värdering. Har man svårt att göra en bedömning kan man 
be stadens upphandlade leverantör för ”avyttring av fordon, maskiner och 
lösöre” (ramavtalsnummer UB30113332) att göra en värdering. Det brukar 
räcka med att mejla bild och beskrivning av saken till leverantören som 
återkommer med en värdering. Bedömer leverantören att saken saknar värde, 
spara mejlet och skriv en tjänsteanteckning om att ni kontrollerat värdet och 
skänk saken. Den upphandlade leverantören bedömer både enstaka föremål 
och partier och tar inte betalt för förhandsvärdering inför eventuell försäljning. 

Skänka  
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Skänka externt 

Saker utan värde får skänkas
Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad får skänka saker som  
saknar värde till aktörer utanför den kommunala organisationen, 
exempelvis välgörenhetsorganisationer. Organisationens syfte ska 
stämma med stadens grundläggande värderingar. Om saken som 
skänks är internleasad ska er leasingsamordnare kontakta Göteborgs 
Stads Leasing AB så att saken stryks ur anläggningsregistret. Om 
leasingavtalet inte gått ut kan ni behöva betala ett restvärde till  
Göteborgs Stads Leasing AB.

Saker med värde får inte skänkas externt
Saker som har ett kommersiellt värde får inte skänkas externt av 
kommunala förvaltningar och bolag. Om det kostar mer att sälja 
saken, i form av till exempel värdering, annonsering och arbetstid, än 
vad försäljningen ger, så får saken anses sakna värde och kan skänkas.

Skänka till internationellt bistånd 
Det finns ett undantag mot reglerna om att saker med värde inte  
får skänkas externt av kommunala förvaltningar och bolag. Enligt 
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommuner 
lämna internationellt bistånd till utlandet, i form av till exempel 
utrustning de inte längre behöver. Det gäller oavsett om sakerna har 
ett värde eller inte. 
 En tumregel är att skänka till organisationer med 90-konto. Svensk 
Insamlings kontroll beviljar 90-konton och kontrollerar årligen alla 
organisationer med 90-konton. Det säkerställer att överskottet går till 
välgörenhet. SIDA:s lista över ramorganisationer innehåller exempel 
på internationella hjälporganisationer som kommuner kan skänka till. 
 Kretslopp och vatten har i uppdrag av kommunstyrelsen att stödja 
förvaltningar och bolag som önskar skänka överblivet material till 
internationella hjälporganisationer.  
 Det är viktigt att det som skänks inte är klassat som avfall. Om  
det är avfall omfattas det av EU:s regler om transport av avfall  
(förordning 1013/2006/EG). Avfall är något som innehavaren gör  
sig av med och som inte ska användas igen som produkt (definitionen  
av avfall finns i EU:s ramdirektiv om avfall 2006/12/EG). 
 Om till exempel begagnad elektronik skänks till internationellt 
bistånd är det viktigt att säkerställa att denna inte kommer på avvägar 
och blir illegal avfallsexport. Det elavfall som exporteras illegalt  
orsakar ofta miljöproblem samt hälsoeffekter för dem som arbetar 
med undermåliga återvinningsmetoder. 

Skänka  
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Är saken leasad?

Tänk på att möbler och inventarier kan vara internleasade. Till exempel  
är merparten av stadens möbler, kopiatorer och datorer leasade. Det  
kommunala bolaget Göteborgs Stads Leasing AB äger alla stadens  
internleasade produkter och ansvarar för stadens anläggningsregister  
där allt som är leasat finns registrerat. 
 Om ni vill skänka eller sälja något, internt i staden eller externt, be därför 
leasingsamordnaren vid er verksamhet att kontrollera om saken är leasad. 
Ekonomiavdelningen vet vem som är er leasingsamordnare. Om saken är  
leasad ska er leasingsamordnare kontakta Göteborgs Stads Leasing AB,  
oavsett om leasingavtalet gått ut eller inte. Detta behövs för att anläggnings-
registret ska hållas uppdaterat och rätt leasingtagare ska debiteras leasing.  
Om inte leasingavtalet gått ut kan leasingtagaren behöva betala ett restvärde 
till Göteborgs Stads Leasing vid extern bortskänkning eller försäljning. Är 
saken slutbetald och avyttras externt stryks den ur anläggningsregistret vid 
extern bortskänkning eller försäljning.. 
 Verksamheter som leasat har fortsatt nyttjande rätt till saken när leasing-
avtalet gått ut, och behöver således inte lämna tillbaka sakerna till Göteborgs 
Stads Leasing. Bolaget äger dock fortfarande sakerna formellt, så om saken 
byter ägare ska detta meddelas Göteborgs Stads Leasing AB. Mejla  
finansiella.leasing@gsl.goteborg.se och ange sakens leasingavtalsnummer. 

Göteborgs Stads  
Leasing AB

finansiella.leasing 

@gsl.goteborg.se

Skänka  
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Förvaltningar och bolag får ta emot internt
Kommunala förvaltningar och bolag får ta emot begagnade saker 
utan kommersiellt värde  från andra förvaltningar och bolag. 
Begagnade saker som skänks till hela verksamheten, och inte en  
enskild anställd, kommer troligtvis inte ses som muta.  I annat fall  
ska Göteborgs Stads policy och riktlinjer mot mutor beaktas.

Beakta mut- och sponsringspolicy om gåvan har värde
Om gåvor har kommersiellt värde måste förvaltningar och bolag 
beakta Göteborgs Stads policy och riktlinjer mot mutor. Detta är 
särskilt viktigt om gåvogivaren och gåvomottagaren har några 
relationer, till exempel pågående upphandling, avtalsförhandling, 
miljötillsyn, bygglovsansökan eller liknande. 
 Det är dock inte troligt att gåvor för internt återbruk ses som muta, 
så länge gåvan riktar sig till hela verksamheten och inte en enskild 
anställd. Om gåvan innefattar en motprestation av något slag ska 
Göteborgs Stads sponsringspolicy tillämpas. 

Gåvor utan kommersiellt värde
Kommunala förvaltningar och bolag får ta emot begagnade saker 
utan kommersiellt värde som gåvor från externa parter. Göteborgs 
Stads policy och riktlinje mot mutor ska beaktas. Det är dock inte 
troligt att gåvor, i form av begagnade saker, som riktas till hela 
verksamheten och inte en enskild anställd, kan ses som muta. 

Gåvor med kommersiellt värde
Om förvaltningar och bolag ska ta emot gåvor av kommersiellt 
värde måste Göteborgs Stads policy och riktlinjer mot mutor 
beaktas innan mottagandet. Detta är särskilt viktigt om gåvo  -
givare och gåvomottagare har några avtalsrelationer, till exempel  
en pågående upphandling eller större avtalsförhandling. Om en 
gåva innefattar en motprestation av något slag ska Göteborgs 
Stads sponsringspolicy tillämpas.

Ta emot externt

Policy och 

riktlinje för 

sponsring inom Göteborgs Stad 

innehåller regler och kriterier för 

sponsring inom Göteborgs Stad. 

Policyn finns på stadens intranät under 

Styrande dokument.

Policy och 
riktlinjer

Ta emot internt

Ta emot 
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Hur kan staden skänka och ta emot?

Under förutsättning att reglerna i övriga avsnitt följs kan  
förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad skänka och ta emot  
på bland annat följande sätt:

Skänk och ta emot på Tage
Ett enkelt sätt att förmedla överblivna saker mellan verksamheter 
i staden är att använda stadens interna återbruksajt Tage. På Tage 
kan ni lägga ut möbler och annat som verksamheten vill bli av med 
och efterlysa sådant ni behöver. Allt på Tage är gratis. Tage finns på 
Göteborgs Stads intranät som är tillgängligt för Göteborgs Stads för-
valtningar och vissa kommunala bolag. Arbetar du på ett bolag som 
inte har tillgång till intranätet, kontakta er IT-avdelning så kan du få 
hjälp med att få tillgång till intranätet.  

Skänk på Kretsloppsparken och ÅVC
Förvaltningar och bolag kan också skänka saker till Återbruket och 
Returhuset i Kretsloppsparken Alelyckan. Dessa verksamheter lyder 
under de kommunala förvaltningarna Kretslopp och vatten respektive 
SDF Östra Göteborg. Återbruket har även containrar på övriga fyra 
återvinningscentraler (ÅVC) i Göteborg där saker kan lämnas. Det 
kostar inget att besöka ÅVC och Kretsloppsparken om man bara ska 
lämna saker. Återbruket och Returhuset säljer sakerna vidare och 
vinsten går tillbaka in i verksamheten. Returhuset renoverar och gör 
nya saker av begagnade. I mottagningshallen på Kretsloppssparken 
kan man även skänka saker till Stadsmissionens butik. 

Ta emot 



11

Skänk till Idéell second hand
Om ni vill skänka till välgörenhet och försäkra er 
om att överskottet från det skänkta verkligen går till 
välgörenhet är rådet att skänka till en second hand- 
organisation med 90-konto. 90-konton beviljas av den 
ideella organisationen Svensk Insamlingskontroll till 
organisationer som lever upp till ett antal krav. Bland 
annat måste verksamheten ledas av lämpliga och i 
ekonomiska frågor kunniga personer som inte får ha 
betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder 
och max 25 procent av de totala intäkterna får an-
vändas till insamlings- och administrationskostnader. 
 Svensk Insamlingskontroll gör årliga kontroller av 
alla organisationer med 90-konton och säkerställer att 
insamlingsverksamheten håller en hög kvalitet.
 
Skänk till Internationellt bistånd
SIDA:s lista över ramorganisationer är exempel på 
internationella hjälporganisationer som kommunala 
verksamheter kan skänka utrustning till. 
 Kretslopp och vatten har i uppdrag att stödja 
förvaltningar och bolag som vill skänka överblivet 
material till internationella hjälporganisationer.

Skänk till förskolor och REturen 
Förskolor i staden kan vilja ta emot spill och rest-
material av papper och andra material som de kan 
använda vid pyssel och lek. 
 REturen är ett kreativt återvinningscenter som 
drivs av stadsdelsför valtningen Norra Hisingen.  
REturen tar emot spill och restmaterial av papper, 
textil, trä, sten, kakel, plast, kork, metall och gummi 
från företag och andra verksamheter. Till REturen 
kommer barn från 33 förskolor och 19 skolor för 
kreativt arbete med det insamlade materialet i SDF 
Norra Hisingen.

Ta emot 
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Köpa internt

Köpa externt

Upphandlingsreglerna gäller
När förvaltningar och bolag vill köpa begagnade saker utanför staden 
gäller samma regler som när man köper nytt. Lagen om offentlig 
upphandling samt Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
gäller. Det betyder att ramavtal ska användas om sådana finns. Saknas 
ramavtal kan förvaltningar och bolag göra egen upphandling eller 
direktupphandla.

Om det finns ramavtal på hela sortimentet
Om ett ramavtal omfattar leverantörens hela varusortiment och 
sortimentet även omfattar begagnade produkter kan dessa köpas in. 
Till exempel kanske ett möbelföretag säljer både nya och begagnade 
möbler och då kan man även köpa av det begagnade sortimentet.

Får vi köpa begagnat om det finns ramavtal för nytt?
En beställare kanske vill köpa begagnade produkter trots att det finns 
ramavtal för motsvarande nya produkter. 
 Om det går att argumentera för att de nya produkterna inte fyller 
det behov man har bör man kunna köpa in de begagnade produkterna. 
Behoven kan till exempel handla om att nå miljömål eller uppfylla 
viss funktion.

Koncerninterna köp utan upphandling
Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad får köpa saker, till exempel 
begagnade, av andra förvaltningar och bolag i staden. I enlighet med 
upphandlingslagstiftningen kan dessa köp ske utan upphandling (så 
kallade koncerninterna köp) upp till ett värde motsvarande gräns-
värdet för direktupphandling. Över detta belopp träder en upphand-
lingsskyldighet in.  
 Det finns ett undantag från denna upphandlingsskyldighet, det 
så kallade in-house undantaget i lagen om offentlig upphandling. 
Undantaget innebär att köp mellan stadens verksamheter får göras 
utan upphandling under förutsättning att kontroll- och verksamhets-
kriterierna är uppfyllda. 
 Kontrollkriteriet innebär att staden måste ha lika stor kontroll över 
bolagen som över förvaltningarna. Verksamhetskriteriet innebär att 
80 procent av verksamheten ska utföras mot staden. Förvaltningar 
får även göra koncerninterna köp av bolag som är delägda av staden. 
Delägda bolag får dock inte göra koncerninterna köp av förvaltningar 
och andra bolag i den kommunalägda koncernen.

Policy och 

riktlinje för 

upphandling 

och inköp inom Göteborgs Stad

Policyn innehåller regler och för-

hållningssätt som gäller vid upp-

handling och inköp i Göteborgs Stad 

och finns på stadens intranät under 

Styrande dokument.

Policy och 
riktlinjer

Köpa 
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Köpa begagnat inom staden

På Återbruket i Kretsloppsparken Alelyckan,  
som drivs av Kretslopp och vatten, kan man köpa 
begagnat byggmaterial som fönster, dörrar, takpannor 
och wc-stolar.  
 Returhuset finns på Kretsloppsparken Alelyckan 
och drivs av stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. 
Här kan man köpa renoverade möbler och cyklar 
samt nya möbler, textilier och inredning som tillver-
kats av återvända material. 

Återanvändning och kemikalier

Generellt är återanvändning bättre för miljön än att 
köpa nytt. I vissa fall ska man dock undvika äldre  
produkter eftersom de kan innehålla skadliga kemikalier. 
 En generell rekommendation är att inte använda 
möbler av skumgummi från 1970- och 80-talen  
eftersom de kan innehålla förbjudna flamskyddsmedel. 
Klädsel av låtsasskinn består ofta av PVC och kan  
innehålla hälsoskadliga ftalater och tungmetaller. 
 För barnverksamhet rekommenderas att undvika 
madrasser, dynor och lekkuddar tillverkade innan 2007 
och sådant som inte är tillverkat för barn. Detta kan 
innehålla skadliga mjukgörare, tung metaller och  
flamskyddsmedel. 
 Undvik kyl och frys tillverkade innan 1996, då de 
innehåller freoner. Tänk också på att äldre vit varor  
och elektronik oftast för brukar mer el än nyare. Jämför 
därför energiåtgången med nyare modeller. Kontakta 
gärna stadens energi- och klimatrådgivare om ni har 
frågor om energiförbrukning.

Köpa 
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Förvaltningar och bolag får sälja begagnade saker till andra förvalt-
ningar och bolag inom staden. Innan försäljningen bör objektet vär-
deras på objektiva grunder. Man kan jämföra med liknande föremål 
som säljs på till exempel internet eller anlita någon för värderingen. 
 Anlitas utomstående värderingsman ska upphandlingsreglerna 
följas. Om ett kommunalt bolag säljer saker till underpris kan det 
medföra att bolaget måste betala uttagsskatt för mellanskillnaden 
mot marknadspriset. 

Sälja externt
Sälj till marknadspris
Kommunala förvaltningar och bolag får sälja begagnade saker till 
utomstående aktörer. Vid försäljning tillämpas stadens policy och 
riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom. Enligt denna 
ska objektet först värderas på objektiva grunder. Man kan jämföra 
med liknande föremål som säljs på, till exempel på internet, eller  
anlita någon för värderingen. Utomstående kan även användas för 
själva försäljningen, och då ska upphandlingsreglerna följas. 
 Vid försäljning ska objektet annonseras ut och säljas till högst-
bjudande. Enligt policyn för försäljning och återbruk ska flera anbud 
på objektet infordras och konkurrensmöjligheter, affärsmässighet och 
objektivitet iakttas samt anbudsprövning ske. 
 Försäljning till underpris, det vill säga under marknadsmässigt pris, 
kan leda till att 2 kap 8 § kommunallagen (1991:900) aktualiseras, 
det vill säga att man gynnar en enskild näringsidkare på ett otillbörligt 
sätt. Om ett bolag i staden säljer saker till underpris kan det också 
medföra att bolaget måste betala uttagsskatt på mellanskillnaden 
gentemot marknadspriset

Policy och 

riktlinje för 

försäljning och återbruk av lös egen-

dom i Göteborgs Stads verksamheter

Policyn innehåller riktlinjer för att 

skänka, ta emot, sälja och köpa lös 

egendom. Policyn finns på stadens 

intranät under Styrande dokument.

Policy och 
riktlinjer

Sälja internt
 

Hur kan vi sälja begagnat?

Staden har ett ramavtal för ”avyttring av fordon,  
maskiner och lösöre” (ramavtalsnummer UB30113332). 
Det ska alltid an vändas om det är tillämpligt på de 
varukategorier man vill sälja.
 Vid försäljning av varukategorier där staden saknar 
ram avtal med försäljare kan verksamheten antingen 
sälja själv eller direkt upphandla försäljare.

Sälja 
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Reparera,  
designa om 

Kommunala förvaltningar och bolag kan också reparera, göra om och  
uppgradera saker för att kunna fortsätta använda dem själva. Vill man  
anlita en utomstående reparatör eller designer ska man följa upp-
handlingslagstiftningen.

Reparation i Göteborgs Stad

Förvaltningar och bolag kan anlita sociala verksamheter inom  
Göteborgs Stad som arbetar med reparation, till exempel daglig  
verksamhet. Då gäller reglerna för koncerninterna köp (se rubriken 
Köpa internt).
 Vissa av stadens ramavtal för produkter omfattar service och 
reparation. Det finns även speciella ramavtal för tjänster na service och 
reparation av specifika produkter eller utrustning. Sök på ”service” och 
”reparation” i Winst.  
 Inom garantitiden för IT-utrustning ska leveran tören åtgärda  
fel. Enklare reparationer efter garantitidens slut kan ofta göras av  
verksamhetens egen IT-funktion eller av Intraservice support. 
 Ni kanske anlitar externa aktörer för att designa om och renovera 
möbler och inredning och vill använda begagnade saker som finns på 
Tage. Då finns möjligheten för förvaltningar och bolag i Göteborgs 
Stad att beställa tillfälliga konton för externa med arbetare, så kallade 
externkonton, som ger tillgång till intranätet. Det ger de företag ni 
anlitar möjlighet att söka saker på Tage. Externkonton beställs via 
Service portalen på intranätet. De verksamheter som inte har tillgång 
till intranätet kan beställa externkonton via Intraservice supporttelefon. 

Reparera och designa om



Frågor och inspiration

Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som har  
juridiska frågor om att skänka, ta emot och sälja  
begagnat, kan kontakta juridiska avdelningen på  
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Juridiska  
frågor om att köpa begagnat ställs till förvalt ningen  
Inköp och upphandling, Göteborgs Stad. 

Har ni frågor om avfall och återanvändning eller vill 
er verksamhet ha inspiration och introduktion för att 
komma igång med att minska ert avfall? 
Kontakta Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad: 
skrotaskrapet@kretsloppochvatten.goteborg.se

www.goteborg.se/forebyggavfall


