EXAMENSARBETE
KARTLÄGGA RESURSFLÖDEN FÖR CIRKULÄR EKONOMI
VERKSAMHET
Hur mycket kan inköp och avfall minskas genom att i större grad återbruka och reparera inom
Kungsbacka Kommuns verksamheter? Med 6300 anställda passerar stora flöden av material och varor
kommunens verksamheter varje år. För att svara på frågan behöver kommunen dela in arbetet i flera
steg. Det första steget är att kartlägga flödet av material och varor som passerar kommunens
verksamheter varje år. När kartläggningen är gjord behöver kommunen titta på vilka flöden som
passar för återbruk och reparation. Det sista steget är att kartlägga vilka interna resurser kommunen
har för att göra detta, och vilka externa resurser som skulle vara kostnadseffektiva att köpa in för att
minska avfall och öka återbruk.
UPPGIFT
Kungsbacka Kommun vill stärka sitt arbete med cirkulär ekonomi och i det här
uppsatsprojektet/examensarbetet har du chansen att lägga grunden för det fortsatta arbetet.
Frågeställningen för examensarbetet är vilka flöden av material och varor som passerar kommunens
verksamheter och vilka av dessa flöden som lämpar sig för återbruk. Datainsamling kan göras genom
kommunens inköpssystem och analysen bör göras utifrån både ekonomiska, ekologiska och/eller
sociala dimensioner. Som ett nästa steg, endast i mån av tid, kan du också undersöka vilka interna
resurser kommunen har för att utföra t.ex. reparationer och renoveringar. Det kan t.ex. vara hur
dagliga verksamheter, skolor m.m. kan kopplas på i det arbetet.
Avgränsningar och målsättning kommer att vara viktiga i detta examensarbete. Din kontaktperson på
Kungsbacka kommun kommer att vara öppen för att diskutera och hjälpa till att avgränsa arbetet i
det ett inledande skede.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper

Examensarbetet/praktiken är lämpligt för dig som läser på universitet eller högskola med inriktning
mot miljö, hållbarhet, sociala frågor, ekonomi eller dyl.
Omfattning
(Omfattning, nivå, antal)
Ort
Kungsbacka
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

