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Möbler kontor och omsorg 2021

Enkelhet

Hållbarhet

• Ett brett utbud av möbler med hög kravnivå av miljömässig och social hållbarhet i nivå med 
Upphandlingsmyndighetens kriterier. Särskilt hållbara val, dvs miljömärkta klimatdeklarerade, 
demonterbara möbler eller möbler som innehåller återvunnet/förnybart material synliggörs i prislistor 
och möbelkatalog. Detta för att kunna inreda hållbart och cirkulärt ur ett ekonomiskt- och 
klimatbelastande perspektiv 

• Produkter med lång livslängd, minst 5 års produktgaranti, reservdelar tillgängliga minst 5 år efter 
leverans

Effektivisering

• Ett brett standardsortiment med hög kvalitet till rätt pris

• Minskar kostnader för lokala och regionala upphandlingar och förvaltningsprocesser.

• Demoprodukter med ytterligare rabatt

Innovation

• Innehåller ett utbud av produkter som följder branschutveckling och forskning, främst vad gäller 
klimat- och miljöbelastning, men även god ergonomi och verksamhetsanpassade inredningsmiljöer 
som passar olika offentliga verksamheter.

• Nytt avtalsområde – F  Gardiner solskydd och hängande textilier - är framtaget för att erbjuda djupare 
kompetens för bättre inomhusmiljö

Digitalisering

• Möbler anpassade för en digital tid och en digital arbetsmiljö.

• Anslutning till er e-handel inom 3 månader från anmälan.

• Förenkling av att kunna läsa in standardsortimentet från den digitala möbelkatalogen.

• E-handelskatalog PEPPOL/SFTI

Avtalsuppföljning

• Regelbundna uppföljningsmöten
• Ekonomisk revision
• Systematisk uppföljning av 

hållbarhetskrav

Avtalsområden

C – Möbler för vård och omsorg
D – Möbler för kontor och arbete
E – Miljö och lobby
F – Gardiner solskydd och hängande 
textilier
G – Boende och hemnära
H – Arbetsstolar

Avtalstid

• 2022-10-03 - - 2026-10-02
Kan sägas upp efter 18 månader

Avropsförfarande

• Särskild fördelningsnyckel under 
250.000/400.000kr

• Förnyad konkurrensutsättning 
över 250.000/400 000 kr

• Beräknas på totalbelopp inkl alla 
kostnader per avtalsområde

Leverantörer  

• 19 st leverantörer fördelade på 
6 st avtalsområden, se 
avtalssida
• C – 9 st
• D – 13 st
• E – 12 st
• F – 11 st
• G – 5 st
• H – 15 st
Flera av leverantörer har flera 
avtalsområden

• 9 st geografiska områden, se 
avtalssida

Pris och sortiment

Fasta/maxpriser i möbelkatalogen och 
prissatta tjänster. 
Rabattssats på övrigt sortiment.
Prisjustering 1 ggr/år (våren).
Produktjustering 2ggr/år i övrigt 
sortiment.

Leveransvillkor

• Leveranstid max 35 dagar

• Fraktkostnad på ordervärde 
under 15.000, max 3000kr/order. 
Över 15.000, ingår i SFN, enligt 
offert i FKU

• Grundleverans innebär i 
funktionsdugligt skick till 
godsmottagning och 
omhändertagande av 
emballage, utan extra kostnad

• Förenklar mindre och större inköp  genom olika avropsmodeller och mallar. 

• Digital möbelkatalog ger en god överblick av standardprodukter med tydlig information med bilder, 
pris, beskrivning, utförande, märkningar - som underlättar och förenklar avrop (kommer vintern 2022).
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Omfattning

Ett brett sortiment av kvalitativa produkter och tjänster i syfte att skapa en modern 
och hållbar möblering med mycket god arbetsmiljö för offentliga verksamheter.

C - fokusområde vårdnära miljö t ex väntrum, rum vårdboende samt all- och matrum. 
Produkter som tål rengöring och anpassade för exempelvis utbyte klädsel/tvätt. 

D - fokusområde kontor och intern service t ex kontors- och servicemiljö,, 
pedagog/lärarrum, läkar- vårdpersonals kontorsrum samt vaktmästeriområde.

E - fokusområde offentliga miljöer t ex där besökare vanligtvis vistas och där möten 
äger rum, såsom receptioner, entré,  lounger och matsalar.

F- fokusområde fönstermiljöer t ex  gardiner, ljuddämpande och avskiljande textilier, 
persienner, markiser samt invändiga solskydd.

G- fokusområde hemliknande miljöer t ex till personliga boenden, personalrum, 
enskilda vilorum, tillfälliga boenden för barn och unga.

H - omfattar arbetsstolar för exempelvis skrivbordsarbete

1. Ekonomisk revision minst 1 gång under avtalstiden efter 12-18mån
2. Systematisk uppföljning av hållbarhetskrav, oftast efter 12-18mån

• Krav på policyer & processer och ledningssystem 

• Krav på produkt och tjänst

Metoder: egenrapportering, dokumentgranskning, enkäter och intervjuer, mätning 
och analys, leverantörsmöte, kontorsrevision, fabriksrevision, platsbesök

Fördjupning

Den digitala möbelkatalogen innehåller standardsortimentet. Katalogen är sök- och 
filtreringsbar för att enkelt hitta produkttyp, kvalitet eller egenskaper som exempelvis 
miljömärkning, produkter med återvunnet material, giftfritt m.m. Leverantörernas 
övriga sortiment presenteras på deras avtalssidor med ordinarie produkt- och 
prislistor. 

Vid förnyad konkurrensutsättning kan många krav preciseras och konkurrensutsättas. 
Ni kan även göra funktionsavrop där leverantörerna får möjlighet att komma med 
förslag utifrån ert beskrivna funktionsbehov istället för direkta produktkrav. I den 
särskilda fördelningsnyckeln kan ni välja produkt och kontakta valfri leverantör utifrån 
många olika kriterier.

Leveranstjänster prissatta i särskild prislista. Till exempel mätningar, inbärning, 
utplacering, efterstädning, efterdragning, skyddstäckning, montering i fast 
byggnadsdel och tidslossning.

Hållbarhet

Avtalet bidrar främst till att uppnå mål 3 i Agenda 2030 då det syftar till att skapa en 

god arbetsmiljö för offentlig verksamhet. Krav och villkor i upphandlingen bidrar även 

till mål 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 och 16. För att främja utveckling av miljömässigt 

hållbara och cirkulära möbler premierades miljömärkta och demonterbara produkter i 

upphandlingen och ytterligare möbler ska märkas och klimatberäknas under avtalstid

Leverantörerna ska kunna rådge beställare utifrån användarnas särskilda behov med 

målet att uppnå så god tillgänglighet som möjligt

Leverantörerna ska förebygga och hantera risker kopplat till mänskliga rättigheter, 

arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Särskilt beaktas risker i samband 

med textiltillverkning och olagligt avverkat timmer eller trävaror.

Möbler för kontor och omsorg 2021

Revision och uppföljning


