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1. Inledning 
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använts i 
ramavtalsupphandling av Personlig skyddsutrustning. Det innehåller även krav som 
kan ställas vid avrop. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur hållbarhetsfrågor 
hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen kan även ge stöd 
vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 
fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 
på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 
redan när anbud lämnas in. 

Tekniska krav 

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och 
eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som 
”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 
och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 
poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 
upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 
ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor. Även andra benämningar 
förekommer. 
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2. Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 
Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.3.2 
Miljöledningsstandarder. 

5.6.3.2 Miljöledningsstandarder 
Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i 
enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme 
(EMAS), eller likvärdigt enligt p. 2. nedan. Miljöledningssystemet ska omfatta 
samtliga delar av anbudsgivarens verksamhet som medverkar i fullgörandet av 
Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela ramavtalsperioden samt så 
länge avropade kontrakt löper. 

Det aktuella ackrediteringsorganet ska vara medlem eller ansluten till någon av de 
internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis: 

• EA (European co-operation for Accreditation), 
• IAF (International Accreditation Forum), eller 
• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument 
bifoga gällande antingen 

1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en 
gällande EMAS-registrering, eller 

2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i 
något annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på 
miljöledningssystem. 

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om 
originalhandlingen är upprättad på ett annat språk. 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 
hänsynstaganden 
Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.4 Social 
hållbarhet. 
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5.6.4 Social hållbarhet 
I nedanstående avsnitt omfattar social hållbarhet förhållanden som till ett minimum 
är förenliga med ILO:s 8 kärnkonventioner (om tvångsarbete, barnarbete, 
diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 och 182)). 

5.6.4.1 Policyåtagande 
Anbudsgivaren ska ha implementerat riktlinjer, policy eller uppförandekod som 
innefattar ett åtagande att säkerställa social hållbarhet i den egna verksamheten 
(om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av upphandlingen) 
och i leverantörskedjan för varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska ha implementerat riktlinjer, policy eller uppförandekod 
som 

a. omfattar social hållbarhet direkt genom att som minst hänvisa till 
ILO:s kärnkonventioner eller indirekt genom hänvisning till andra 
ramverk som i sin tur bygger på ILO:s kärnkonventioner (som t.ex. 
FN:s Global Compact), 

b. är dokumenterad, 
c. är beslutad av högsta ledningen, samt 
d. är kommunicerad mot leverantörer, exempelvis inkluderad i 

leverantörskontrakt. 
2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 

dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. dokumenterade riktlinjer, policy eller uppförandekod som uppfyller 
kraven i punkt 1. a-c, samt 

b. redogörelse för hur riktlinjer, policy eller uppförandekod 
kommuniceras mot leverantörer. 

5.6.4.2 Ansvarsfördelning 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en intern ansvarsfördelning för att säkerställa 
efterlevnad av riktlinjer, policy eller uppförandekod för social hållbarhet i den egna 
verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av 
upphandlingen) och i leverantörskedjan för varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska ha: 
a. utsett en eller flera personer som är ansvariga för social hållbarhet i 

den egna verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av 
varor som omfattas av upphandlingen) och i leverantörskedjan för 
varor som omfattas av upphandlingen, samt 

b. tydliggjort roller och ansvarsfördelning för social hållbarhet. 
2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 

dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
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översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. namn och titel på ansvarig/a person/er för social hållbarhet i enlighet 
med punkt 1. a, samt 

b. redogörelse för roller och ansvarsfördelning i enlighet med punkt 1. b. 

5.6.4.3 Riskanalys 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en rutin för riskanalys samt under de senaste 
tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att lämna anbud, ha genomfört 
riskanalys av aktuella och potentiella risker för avvikelser mot social hållbarhet i den 
egna verksamheten (om anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas 
av upphandlingen) och i leverantörskedjan av varor som omfattas av upphandlingen. 

1. Anbudsgivaren ska:  
a. ha implementerat en rutin för riskanalys som omfattar metodik för 

identifiering och prioritering av risker för avvikelser gällande social 
hållbarhet kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen, som innefattar en kartläggning av leverantörskedjan 
med särskild hänsyn till högriskverksamheter, t.ex. länder, regioner, 
branscher eller produkter, samt 

b. under de senaste tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att 
lämna anbud, ha genomfört riskanalys som identifierat väsentliga 
risker kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen. 

2. För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 
dokument bifoga nedanstående handlingar. Handlingarna ska åtföljas av en 
översättning till svenska eller engelska om originalhandlingarna är 
upprättade på ett annat språk. 

a. rutin för riskanalys i enlighet med punkt 1. a, 
b. exempel på genomförd riskanalys som identifierat väsentliga risker 

de senaste tolv (12) månaderna, räknat från sista dag för att lämna 
anbud, kopplat till tillverkning av de varor som omfattas av 
upphandlingen. 

5.6.4.4 Rutin för uppföljning 
Anbudsgivaren ska ha implementerat en rutin för uppföljning av hur social 
hållbarhet efterlevs, inklusive hur avvikelser hanteras i den egna verksamheten (om 
anbudsgivaren har egen tillverkning av varor som omfattas av upphandlingen) och i 
leverantörskedjan av varor som omfattas av upphandlingen. 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument 
bifoga rutin för uppföljning av hur social hållbarhet efterlevs i enlighet med 
ovanstående krav. Handlingen ska åtföljas av en översättning till svenska eller 
engelska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk. 
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Arbetsrättsliga krav 
Inga arbetsrättsliga krav har ställts som en del av kvalificeringen. 

3. Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
Informationen är hämtad från Kravspecifikation avsnitt 4.3 Miljökrav samt avsnitt 
4.4. Krav på förpackningar. 

4.3 Miljökrav 
4.3.1 Krav som gäller alla varor 
4.3.1.1 Ämnen på Kandidatförteckningen 

Offererade produkter ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande 
kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 
viktprocent (1000 mg/kg) per ämne. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del 
av en vara1. 

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under ramavtalsperioden, ska 
ramavtalsleverantören senast sex (6) månader efter att den europeiska 
kemikaliemyndigheten (Echa) offentliggjort en reviderad kandidatförteckning 
redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut. 

1) Viktprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså 
inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del. 

4.3.1.2 Flamskyddsmedel 
Engångstextilier och skyddsprodukter i det offererade sortimentet ska inte innehålla 
kemiska flamskyddsmedel. 

4.3.2 Krav på munskydd, overaller, operationsmössa och hårnät 
4.3.2.1 Information om material 

För samtliga offererade produkter ska alla ingående materialslag (exempelvis viskos, 
polyeten, polyester och polypropen samt material av förnybar råvara) över 1 
viktprocent redovisas på begäran av Kammarkollegiet eller Avropsberättigad. 

4.3.2.2 Färgämnen 

Färgämnena och pigmenten i tabellen nedan ska inte förekomma i de offererade 
produkterna i högre halter än 50 mg/kg material för varje enskilt ämne. 
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Ämne Cas-nr 
Dispersionsfärgämnen 
C.I. Disperse Blue1 2475-45-8 
C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9 
C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6 
C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7 
C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 
C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 
C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 
C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 
C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 
C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3 
C.I. Disperse Orange 3 730-40-5 
C.I. Disperse Orange 11 82-28-01 
C.I. Disperse Orange 37/76 13301-61-6 
C.I. Disperse Orange 149 85136-74-9 
C.I. Disperse Red 1 2872-52-8 
C.I. Disperse Red 11  2872-48-2 
C.I. Disperse Red 17  3179-89-3 
C.I. Disperse Yellow 1  119-15-3 
C.I. Disperse Yellow 3  2832-40-8 
C.I. Disperse Yellow 9  6373-73-5 
C.I. Disperse Yellow 23  6250-23-3 
C.I. Disperse Yellow 39  12236-29-2 
C.I. Disperse Yellow 49  54824-37-2 
Direktfärgämnen  
C.I. Direckt Black 38  1937-37-7 
C.I. Direct Red 28  573-58-0 
C.I. Direct Blue 6  2602-46-2 
Pigment 
Cadmium sulphide  1306-23-6 
Lead orange  1314-41-6 
Sodium chromate  7775-11-3 
Potassium dichromate  77778-50-9 
Acetic acid, lead salt, basic  51404-69-4 
Pigment Red 104  12656-85-8 
Pigment Yellow 34  1344-37-2 

 

4.3.2.3 Vattenavvisande funktion 

För engångstextilier med vattenavvisande och vattentät funktion ska ämnena i 
tabellen nedan inte förekomma i de offererade produkterna i högre halt än 1 μg/m för 
PFOA och PFOS samt 0,5 mg/kg för de övriga ämnena i tabellen nedan. 
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Ämne Cas-nr 
PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid)  1763-23-1 
PFOA (perfluorooctanoic acid) 335-67-1 
PFHpA (Perfluoroheptanoic) 375-85-9 
PFNA (Perfluorononane Acid) 375-95-1 
PFDA (Perfluorodecanoic acid, 
Nonadecafluorodecanoic acid) 

335-76-2 

PFUdA (henicosafluoroundecanoic acid) 2058-94-8 
PFDoA (tricosafluorododecanoic acid) 307-55-1 
PFTrDA (Pentacosafluorotridecanoic acid) 72629-94-8 
PFTeDA (heptacosafluorotetradecanoic 

 
376-06-7 

 

4.3.2.4 Tillsatta ämnen 

Produkterna ska inte innehålla tillsatta antimikrobiella ämnen. Produkterna ska 
inte innehålla silverföreningar eller triclosan (CAS 3380-34-5). 

Alkylfenoletoxilater ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halter än 
totalsumma 100 mg/kg engångstextil. 

Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) ska inte överstiga 75 ppm (75 mg/kg) i de 
offererade produkterna. 

4.3.3 Krav på engångshandskar (nitril, vinyl, latex) 
4.3.3.1 Puderfri engångshandske 

Alla engångshandskar som offereras ska vara fria från puderrester och pudernivån i 
handskarna ska inte överstiga 2 mg/handske. 

4.3.3.2 Hudvårdande ämnen i engångshandske 

Ämnen avsedda att återfukta eller mjukgöra händerna ska inte tillsättas eller 
återfinnas i de offererade produkterna. 

4.3.3.3 Antimikrobiell funktion 

Förbrukningsartiklar får inte vara biocidbehandlade, det vill säga produkterna får 
inte vara behandlade med eller avsiktligen innehålla en eller flera biocidprodukter.1 

1) Definition enligt Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 
av den 22 maj 
2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

4.3.3.4 Begränsning av ftalater (vinylhandske) och acceleratorer (nitrilhandske position 23 i bilaga 
Varukorg) 

Ftalater, diestrar av orto-ftalsyra, i halter över 0,1 viktprocent (1000 mg/kg) per 
ämne ska inte ingå i engångshandskar av polyvinylkloridhandskar (PVC). 
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Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad 
acceleratorfri engångshandske i nitril position 23 i bilaga Varukorg: Acceleratorer 
eller komponenter som är kända för att kunna bilda acceleratorer, till exempel 
tiuramer, ditiokarbamater, tiazoler, se bilaga "Kemikalier och allergen vid 
tillverkning av engångshandske". 

4.3.4 Krav på förkläden, ärmskydd, skoskydd, stövelskydd, skyddsglasögon och visir 
4.3.4.1 Information om material 

För samtliga offererade produkter ska alla ingående materialslag (exempelvis 
polyeten, polykarbonat och polypropen samt material av förnybar råvara) över 1 
viktprocent redovisas på begäran av Kammarkollegiet eller Avropsberättigade. 

Mjuka plaster ska inte innehålla PVC. Detta gäller inte produkter som det explicit 
anges att de ska ha en komponent av PVC. 

4.3.4.2 Mjukgörare 

Ftalater, diestrar av orto-ftalsyra, i halter över 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg) per 
ämne ska inte ingå i produkter av PVC. 

4.3.5 Krav på hand- och ytdesinfektionsmedel 
Hand- och ytdesinfektionsmedel ska uppfylla kraven i (EU) nr 528/2012 om 
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

Förpackningen samt förslutningen1 till hand- och ytdesinfektionsmedel ska vara 
tillverkade av en eller följande plaster; Polyeten (PE), Polypropen (PP) eller 
Polyetentereftalat (PET). 

Etiketten ska inte vara tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster. 

Under rådande pandemi får de av Kemikalieinspektionen meddelade tillfälliga 
undantagen tillämpas avseende hand- och ytdesinfektionsmedel och dess 
förpackningar kopplade till användning för bekämpning av covid-19. 
Ramavtalsleverantör av produkter som omfattas av de tillfälliga undantagen ska 
informera Kammarkollegiet när undantagen upphör att gälla och erbjuda en 
ersättningsprodukt.2 

1) Förslutningen omfatta: kapsyler/lock och påmonterade 
doseringsanordningar/pumpar 

2) Undantaget gäller till den 15 och 31 mars 2021, men kan komma att förlängas.  
https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-14-nya-tidsbegransade-
atgarder-for-desinfektionsmedel-med-anledning-av-coronapandemin  
 
4.3.6 Säkerhetsdatablad för hand- och ytdesinfektionsmedel 
För samtliga produkter där säkerhetsdatablad krävs enligt lagstiftning ska 
anbudsgivaren kunna leverera säkerhetsdatablad i elektronisk form, det vill säga per 

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-14-nya-tidsbegransade-atgarder-for-desinfektionsmedel-med-anledning-av-coronapandemin
https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-09-14-nya-tidsbegransade-atgarder-for-desinfektionsmedel-med-anledning-av-coronapandemin
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e-post i pdf-format, eller motsvarande, eller ha säkerhetsdatablad fritt tillgängliga 
och nedladdningsbara via sin hemsida. 

4.4. Krav på förpackningar 
4.4.1 Märkning av förpackningsmaterial 
Anbudsgivaren ska sträva efter att samtliga förpackningar av plast, kartong/papper 
och metall är märkta med sorteringsanvisningar enligt FTI:s (Förpacknings- och 
tidsningsinsamlingen) rekommendationer, både i text och med ett piktogram. 
Piktogram återfinns bl a på FTI:s webbplats. 

4.4.2 Förpackningsmaterial 
Förpackningar ska inte innehålla PVC. 

4.4.3 Producentansvar 
Anbudsgivaren ska följa Förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 
2018:1462). 

Sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet 
Inga tekniska krav har ställts avseende sociala eller etiska krav. 

4. Tilldelningskriterier 
Inga tilldelningskriterier avseende hållbarhet användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen. 

5. Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 
Informationen hämtad från upphandlingsdokumenten avsnitt 6.11.2 Miljökrav. 
 
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor kontinuerligt arbeta med 
att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och undvika negativ 
miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och slöseri av 
negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper etc. Detta gäller 
även för Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 

https://www.ftiab.se/3105.html
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Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av ramavtalet 
Informationen är hämtad från upphandlingsdokumenten avsnitt 6.11.3 Sociala 
hänsyn. 

6.11.3 Sociala hänsyn 
6.11.3.1 Grundläggande rättigheter för arbetstagare 
Ramavtalsleverantören ska verka för att Ramavtalet och Kontrakt fullgörs under 
förhållanden som är förenliga med: 

1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), 
2. FN:s barnkonvention (artikel 32), 
3. ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 

föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 
182), 

4. Den arbetarskydds- och arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där 
arbetet utförs, 

5. Den arbetsrättslagstiftning, inklusive lagstiftning om lön och 
socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs, 

6. Den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och 
7. FN:s konvention mot korruption. 

Med detta menas att åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande, se 
Upphandlingsmyndighetens tillämpningsstöd Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s 
kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor. 

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den 
enskilde än nationell lagstiftning ska Ramavtalsleverantören vidta skäliga åtgärder 
för att efterleva de internationella bestämmelserna. 

Ramavtalsleverantören ska ha en av ledningen utsedd ansvarig person för 
efterlevnaden av detta avsnitt. 

För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören på begäran redovisa 
följande handlingar: 

1. Riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, 
avseende tillverkningen av Varor som levereras enligt detta Ramavtal. 
Riktlinjerna ska vara allmänt tillgängliga hos Ramavtalsleverantören, och 
beslutade av högsta ledningen hos Ramavtalsleverantören. 

2. Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av 
Underleverantörer i alla led, oavsett i vilket led i leverantörskedjan de 
befinner sig (nedan ”leverantörskedjan”). 

3. Redogörelse för leverantörskedjan av Varor som levereras genom detta 
Ramavtal, med särskild hänsyn till identifierade högriskverksamheter. 

https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/7425/uhm-tillampningsanvisningar-ilo.pdf
https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/7425/uhm-tillampningsanvisningar-ilo.pdf
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4. Redogörelse för de identifierade riskerna och riskanalyser för de Varor som 
omfattas av Ramavtalet. 

5. Rutiner för identifiering och hantering av faktiska såväl som potentiella 
risker för avvikelser från kraven enligt detta avsnitt, i leverantörskedjan. 

6. Rutiner för systematisk uppföljning för att kontrollera rådande förhållanden 
och följsamheten till kraven enligt detta avsnitt. 

7. Rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa 
brister i efterlevnaden av villkoren, samt för att vidta rättelse vid 
identifierade brister. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran redovisa ytterligare handlingar för kontroll 
av att ovan är uppfyllt. 

Ramavtalsleverantörens redovisning ska ske på det sätt och inom den tid som 
Kammarkollegiet begär. Ramavtalsleverantören är även skyldig att möjliggöra för 
Kammarkollegiet att själv eller genom extern part delta vid inspektioner på plats hos 
Ramavtalsleverantören, och möjliggöra tillträde till Underleverantörers 
produktionsanläggningar, med anknytning till de Varor som är föremål för 
uppföljningen. 

Om Ramavtalsleverantören inte uppfyller ovanstående krav och villkor kan det 
resultera i påföljder enligt avsnitt; Avtalsbrott och påföljder. 

Arbetsrättsliga villkor 
Inga särskilda kontraktsvillkor avseende arbetsrättsliga villkor ställdes i 
upphandlingen. 
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