Möbler återbruk inkl. tillhörande
tjänster 2021
Enkelhet

• Särskild fördelningsnyckel gör det smidigt och enkelt att i mindre omfattning köpa varor och beställa
renoveringar.
• Unika behov kan tillvaratas genom en stor variation av kravkriterier.
• Samarbeten mellan avtalsområdena i avtalet erbjuder en helhetslösning.
• Går snabbt att komma igång med verksamhetens återbruk i både liten och stor skala.
• Genom att välja begagnade möbler istället för att köpa nya minskar ni snabbt ert klimatavtryck och
användningen av viktiga jungfruliga naturresurser.
• Begagnathandel spar stort på miljön framförallt genom att förhindra nya varor från att produceras.

Hållbarhet

• Hyra, avyttra, renovera ,re-designa möbler. Kringtjänster som inventering, digital it-plattform för
intern delning av möbler samt heltäckande stöd för återbruksprojekt för ökad cikularitet.
• Minska kostnader genom att hyra eller köpa begagnade renoverade möbler av god kvalité.
• Dela möbler internt mellan olika verksamheter för att minska kostnader för nyinköp.

Effektivisering

• Kunna avyttra redan inköpta värdefulla möbler som inte används.
• Att dela inredning internt blir ett paradigmskifte, ändra inköpskulturen i organisationen.
• Tillvarata lokala företagares tjänster, att utveckla marknaden i regionen.
• Att stödja sociala arbetet i kommun/region genom att erbjuda arbetstillfällen.

Innovation
• Digital plattform för delningstjänster av möbler internt mellan olika verksamheter, en form av intern
blocket lösning (sälja, skänka).
• En molnbaserad tjänst som innebär exempelvis möjligheter att inventera med mobilen.

Digitalisering

• Ett digitalt inventarieregister för möbler.

Avtalstid
• 2022-03-01 – 2026-02-28 (D)
• 2022-04-20 – 2026-04-19 (A,B,C)

Avropsförfarande
• Särskild fördelningsnyckel (A,B)
400.000kr / 50.000kr eller
200 produkter
• Förnyad konkurrensutsättning
(A,B,C,D)

Leverantörer – fördelat olika
A – 9 st geografiska områden

• 11 st leverantörer
B1 – 290 st geografiska områden
• 10 st leverantörer
B2 - 290 st geografiska områden
• 20 st leverantörer
C - 9 st geografiska områden
• 9 st leverantörer
D - 1 st geografiskt område
• 7 st leverantörer

Pris och sortiment
• A/B Standard – bord, arbetsstolar,
bordsskivor, textilier och
reservdelar. Annars övrigt
sortiment och timpriser
• C/D timpriser och licenskostnader
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Avtalsområden
•

A - Försäljning/uthyrning samt
närliggande tjänster

•

B1 - Möbelrenovering

•

B2 - Möbeltapetsering

•

C - Projektledning och
inredningstjänster

•

D - IT-plattform

Leveransvillkor
• 10, 30 eller 45 dagar – beroende
på skick och antal (A)
• Hyra minst 6 månader (A)
• Tjänster efter kundens behov
(A,B,C,D)

Avtalsuppföljning
• Regelbundna uppföljningsmöten
• Ekonomisk revision
• Systematisk uppföljning av
hållbarhetskrav

Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021
Omfattning

Fördjupning

Produkter och tillhörande tjänster för att inreda era lokaler och där återbrukade
inventarier ska användas. Gäller främst kontors- och lobbymiljöer men om tillgången
finns även till andra utrymmen som exempelvis skola och vårdcentral.

Avtalets syfte är att underlätta och skynda på omställningen till en mer cirkulär
ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge
som möjligt så avfallsgenereringen minimeras och inköpskostnaderna minskar.

A Försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster
Möbleringsförslag, uppgradering innan köp, avyttring (sälj), värdering, inventering,
klassificering och åtgärdsförslag samt leveranstjänster

Digitalisera ett inventariebibliotek av era befintliga möbler för att kunna
dela/annonsera inredning internt i verksamheten eller i samverkan.

B1 Möbelrenovering
Av egna möbler (trä, lackering, byte reservdelar, tapetsering). Renoveringsförslag,
leveranstjänster och ev mellanlagring, bordsskivor och möbeltextilier
B2 Möbeltapetsering
Tapetsering och ev mellanlagring samt möbeltextilier

D IT-plattform
Molntjänst för delning av möbler, inventerings- och databas, stöd vid införande

Revision
1. Ekonomisk revision minst 1 gång under avtalstiden, oftast efter ca 12-18 mån

3. Systematisk uppföljning av miljökraven, ca 12-18 mån

4. Kontraktsvillkor följs upp av kund (specifika krav vid avrop)

Produkterna håller en god kvalitet och uppfyller gällande lagstiftning kring exempelvis
funktion, säkerhet, brand, kemiskt innehåll och har 2-5års garanti (el-komponenter
1 år). Allt tillfört material har samma kvalitet och krav som på nyproducerad hållbar
produkt.

Hållbarhet

C Projektledning
Rådgivning och gestaltning, projektledare återbruksprojekt

2. Systematisk uppföljning av hållbarhetskrav, ca 12-18 mån

Få stöd av projektledare för råd/gestaltning till lokalprojekt där återbruk ska prioriteras
framför nyinköp.

Ramavtalet bidrar främst till att uppnå mål 12 och 13 i Agenda 2030, då det syftar
till att skapa förutsättningar att införa cirkulära möbelflöden och därmed minska
resursförbrukningen och klimatpåverkan från offentlig sektor. Krav och villkor i
upphandlingen bidrar även till att uppnå mål 3, 6, 7, 8, 10, 14 och 15.
Vi ställer produktrelaterade kemikaliekrav med särskilt fokus på produkter som är
avsedda för barn.
Förutom den stora miljönyttan med avtalet främjar det även sociala
hållbarhetsnyttor såsom arbetsrättsliga villkor, säker arbetsmiljö,
sysselsättningsfrämjande åtgärder och ökad tillgänglighet.
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