
Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Yrkeskläder 2020

Enkelhet

• Avtalet förenklar för er att köpa de aktuella produkterna på ramavtalet. Att avropa från avtalet 
sparar tid och arbetsinsats jämfört med andra alternativa inköpssätt.  

• Vid avrop utgår ni från rangordningsföljden. Man kan frångå den vid speciella behov – unik produkt, 
miljömärkning, passform eller vid reparation. Utprovning minst 3 tillfällen per år, kostnadsfritt.

Hållbarhet

• Miljömärkta produkter som fast sortiment
• Hållbara leveranskedjor – mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.
• Tillgänglighet – plagg efter utprovning och utifrån användares behov
• Minskat klimatavtryck – minska antalet ”små”- beställningar, minska klimatpåverkan från transporter, 

rapportera klimatavtryck av transporter, samordnad varudistribution och fasta leveransdagar.
• Cirkulär ekonomi - reparationstjänster, minska mängden plastavfall från förpackningar och emballage

Effektivisering

• Avtalat sortiment täcker det flesta behoven hos många yrkeskategorier

• Era kostnader för upphandlings- och förvaltningsprocessen minskar avsevärt

Innovation

• Produktutvecklingen inom textilindustrin går i snabb takt mot mer tekniska lösningar samt forskning 
för mer miljö- och klimatvänliga material.  

• Avtalet ger möjlighet till produktjusteringar 4 gånger per år för att möjliggöra senaste erbjudanden till 
er som kund

Digitalisering

• Avtalet erbjuder e-handel och kundunika webbutiker

• Avtalsprislistan SFTI-standard och innehåller samtliga beställningsbara produkter

Avtalsuppföljning

• Ekonomisk revision
• Revision av hållbara 

leveranskedjor
• Miljörevision
• Regelbundna uppföljningsmöten 

med leverantörerna
• Granskning sortiment

Produktområden (PO)

A Ytter- och arbetskläder, varsel, 
handskar och profil 
- För yrkeskategorier av 
hantverkartyp men även ytterkläder 
för t ex förskolans personal
B Vård och omsorg, lokalvård, kök 
och restaurang, reception och 
profil
- För yrkeskategorier inomhus t ex 
vårdpersonal, kök- och matsal samt 
lokalvårdare 

Tjänster – tryck/brodyr, 
anpassningar och reparation

Avtalstid

2022-05-02 till 2026-05-01
Beställning tidigast 2022-06-01

Kan sägas upp efter oktober 2023, 
6 månaders uppsägningstid

Avropsförfarande

Rangordning per geografiskt 
område och avtalsområde

Leverantörer i 
bokstavsordning (PO)

• Ahlsell Sverige AB (A)

• Almedahls i Alingsås AB (B)

• HejMar AB (B)

• Procurator Sverige AB (A)

• Profilservice Nordic AB (A)

• Swedol AB (A+B)

Se fördelningen på avtalsweb

Pris och sortiment

• Fast sortiment upphandlat pris
• Övrigt sortiment rabatterat
• Produktjustering 4 ggr/år
• Prisjustering 2 ggr/år
• 2 års garanti

Leveransvillkor

• 7 dagar för lagervaror
• 14 dagar för övrigt sortiment
• Express och beställningsvaror, 

enligt ÖK
• Fraktfritt för order över 1000 kr 
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Omfattning

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av kvalitativa bekväma yrkes- och 
skyddskläder  för såväl inom- som utomhusbruk och olika klimatzoner och 
säsonger. Skyddskläderna uppfyller gällande lagkrav enligt EN-standarder.

Produkterna är anpassade för olika yrkesgruppers arbetsuppgifter som 
exempelvis för tekniker- och fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, 
renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller 
förskolepersonal.

Sortimentet har hög miljöprofil vilket innebär till exempel att fasta sortimentet 
har stor andel miljömärkta produkter samt att reparationstjänst kan erbjudas 
för att förlänga livslängden på redan inköpta plagg.

Genomförs vid minst 3 tillfällen under avtalstiden med olika inriktningar varje 
tillfälle

• Revision av hållbarhets- och miljökravställningen
- egenrapportering
- dokumentgranskning
- enkäter och intervjuer
- mätningar och analyser
- leverantörsmöten
- platsbesök

• Ekonomisk revision

Fördjupning

Vi arbetar ständigt för att utveckla våra avtalsområden. I kategorin Kontor och 
Förbrukning fokuserar vi på:

• erbjuda ramavtal inom områden som omfattar grundläggande behov inom 
många förvaltningar

• stödja kundens e-handel
• erbjuda digitalt avropsstöd för att kunderna ska hitta produkterna lättare
• införa kategoriråd med strategiska kunder
• innehålla produkter och tjänster som går i linje med Agenda 2030
• föra dialog med branschorganisationerna för branschutveckling
• omvärldsbevaka

Hållbarhet

Bidrar till 10st mål i Agenda 2030 

• Hållbarhetskraven omfattar:
- tillgänglighet, hållbara leveranskedjor, cirkulär ekonomi, klimatpåverkan,  
naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem, miljö- och hälsoskadliga 
ämnen, systematiskt miljöarbete och hållbara alternativ
• Reparationstjänster
• Samordnad varudistribution och fasta leveransdagar
• Fraktkostnad på små-beställningar (för att minska transporter)
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