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1 Om vägledningen 

1.1 Inledning 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna 
vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop 
från ramavtal gällande ramavtal för Hygien- och städprodukter, nedan benämnd som 
Ramavtalet. Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av vägledningen även om den i 
första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På www.avropa.se finner du mer 
information om ramavtalsområdet, samt kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig och 
ramavtalsleverantörer. 

Vägledningen innehåller rekommendationer från SIC, men det är avropets omfattning och 
komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, som avgör i 
vilken grad vägledningen är tillämplig 

1.2 Utveckling av vägledningen 

Vägledningen kommer att uppdateras kontinuerligt. Det är alltid den senaste publicerade 
versionen på www.avropa.se som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. 
E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se www.avropa.se) eller till 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 
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2 Hygien- och städprodukter 

2.1 Avropsberättigade 

Ramavtalet för Hygien- och städprodukter kan nyttjas av statliga myndigheter, samt 
offentligt styrda organ som lämnat bekräftelse (fullmakt).  Avropsberättigade 
organisationer finns angivna på www.avropa.se.  

2.2 Ramavtalsleverantörer 

SIC har enbart tecknat ramavtal med en leverantör för detta ramavtalsområde.  

Procurator Sverige AB 

Mer information om ramavtalsleverantören finns på www.avropa.se. 

2.3 Ramavtalsområdets omfattning 
  

Ramavtalet omfattar sju varugrupper: 

 
1. Handskar och Skydd 
2. Påsar och Säckar 
3. Servering 
4. Personlig Hygien 
5. Rengöringsmedel 
6. Hygien och Torkpapper 
7. Städredskap och Tillbehör 

2.3.1 Handskar och Skydd 

I denna produktgrupp ingår bland annat arbetshandskar, skyddshandskar, 
engångshandskar, latexhandskar, nitrilhandskar, vinylhandskar, filtermasker, 
hörselproppar, skyddsglasögon, förkläden och overaller. 

2.3.2 Påsar och Säckar 

I denna produktgrupp ingår bland annat plastsäckar, papperssäckar, plastpåsar och 
papperspåsar 
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2.3.3 Servering 

I denna produktgrupp ingår bland annat bägare för dispenser, dispensrar, pappersbägare, 
plastbägare, lock till bägare, servetter och dukar, dispenser för servetter, papperstallrikar, 
plastbestick och mikroform.  

2.3.4 Personlig Hygien 

I denna produktgrupp ingår bland annat tvål, handcreme, handdesinfektion, sårtvätt, 
ögondusch, förstahjälpen-station och blodstoppare. 

2.3.5 Rengöringsmedel 

I denna produktgrupp ingår bland annat handdiskmedel, maskindiskmedel, allrengöring, 
rengöringsprodukter, golvvårdsprodukter, fönsterputs och textiltvättmedel. 

2.3.6 Hygien och Torkpapper  

I denna produktgrupp ingår bland annat toalett- och hushållspapper, torkrullar och 
pappershanddukar. 

2.3.7 Städredskap och Tillbehör 

I denna produktgrupp ingår bland annat diskborstar, toalettborstar, moppsystem, 
rengöringsdukar och städvagnar.  

2.3.8 Avgränsningar 
Ramavtalet omfattar inte kontorsmateriel eller kontorspapper. Det finns separata 
ramavtal för dessa produkter. 
 
Inom Stockholms län finns ett ramavtal för städtjänster. Hygienmateriel såsom 
toalettpapper, tvål, handsprit, pappershandukar och diskmedel kan inkluderas vid avrop 
av tjänsten dagligstädning. 

2.4 Ramavtalsområdets giltighetstid 

Ramavtalet är giltiga från och med 2018-11-01 till och med 2020-10-31 och kan förlängas 
på initiativ av SIC i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med 2022-10-31. 

2.5 Avropsordning 

2.5.1 En leverantör 

För detta ramavtalsområde finns en leverantör, Procurator Sverige AB, antagen.  



  Datum Sid 7 (10) 
   2018-10-09 Dnr 23.5-8251-18 
    
         

Vägledning för Hygien och städprodukter 1.0   
    

 

2.6  Miljökrav och sociala krav i upphandlingen av 
ramavtalsområdet 

2.6.1 Miljökrav 

I upphandlingen ställdes ett generellt krav på att leverantören ska ha ett strukturerat och 
dokumenterat miljöledningssystem i enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS), eller likvärdigt. Vilka miljökrav som ställts på 
specifika produkter redovisas i avsnitt nedan. 

 

2.6.1.1 Krav på miljömärkning 

För dessa produktgrupper har det ställts krav på följande miljömärkning, eller likvärdig: 

• Servetter - Svanen 
• Papperstallrikar och muggar - Svanen 
• Tvättmedel - Svanen 
• Rengöringsmedel - Svanen 
• Diskmedel – Svanen 
• Microfiberdukar och microfibermoppar - Svanen 
• Mjukpapper – EU Ecolabel och FSC 

 

2.6.1.2 Krav med hänvisning till föreskrifter 

Krav med hänvisning till följande föreskrifter, riktlinjer, förordningar, normer etc. har 
ställts på de produktergrupper där det är relevant: 

• Material och produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel – LIVSFS 
2011:7 

• Tensiders nedbrytbarhet – OECD-riktlinjer 301A-F 
• Ingående ämnens bioackumulerbarhet – EG-förordning 1272/2008 
• Ingående ämnens hälsofarlighet - EG-förordning 1272/2008 
• Parfym – IFRA-normer 
• Märkning av förpackningsmaterial _ FTI:s rekommendationer 
• Följa förordning om producentansvar för förpackningar – SFS 2006:1273 

 

2.6.1.3 Övriga miljökrav 

Övriga specifika miljökrav har ställts enligt följande: 

• Handskar – puderfria utan ftalater och tillverkning utan tiuramer 
• CE-märkning av skyddshandskar  
• Produkter inom personlig hygien – ska inte innehålla mikroplaster 
• Säkerhetsdatablad - ska finnas för produkter där detta krävs enligt lagstiftning 
• Doseringsanvisningar - ska finnas för produkter med manuell dosering 
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2.6.2 Sociala och etiska krav 

I upphandlingen har det ställts krav på att leverantören kontinuerligt ska arbeta med att 
förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter enligt följande:  

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
• ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 

föreningsfrihet samt organisationsrätt  
• FN:s barnkonvention  
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 

som gäller i tillverkningslandet 
• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
• FN:s deklaration mot korruption 

2.7 Produkt- och prisbilaga  

Ramavtalets prisbilaga publiceras under ramavtalet på avropa.se. Prisbilagan omfattar 
samtliga produkter som kan avropas på ramavtalet. Priserna anges som nettopriser. 
Leverantören har inte möjlighet att lägga till nya produkter under ramavtalets 
giltighetstid. Det är dock möjligt att ersätta utgående produkter med nya likvärdiga som 
har samma funktion och kvalitet till högst samma pris som de utgående produkterna.  

Priserna är fasta till och med 2019-11-01. Därefter kan priserna justeras en gång per år 
enligt index.  

Prisbilagan uppdateras regelbundet och publiceras på avropa.se.  

2.8 Sätt att avropa 

Det är möjligt att avropa från ramavtalet på följande sätt: 

• Via avropande myndighets e-handelssystem  
• Via leverantörens avgränsade webbshop som enbart innehåller avtalat sortiment   
• Telefon eller e-post till leverantörens kundtjänst 

2.9 Krav på e-handel 

I upphandlingen har kravställts att leverantören ska stödja och tillämpa e-handel enligt 
SFTI:s standarder och affärsprocesser. Detta innebär i korthet att leverantören ska kunna: 

• Ansluta sin webbshop mot e-handelssystem via Punch-out 
• Sända elektronisk katalog med enbart avtalat sortiment och priser i enligt standard 

ESAP 6 eller Svekatalog i XML- eller Excelformat 
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• Ta emot elektronisk order enligt standard ESAP 6, Sveorder, via leverantörsportal 
eller e-post 

• Sända elektroniskt ordererkännande/ordersvar/orderbekräftelse enligt standard 
ESAP 6, Sveordersvar, via leverantörsportal eller e-post 

• Sända elektronisk faktura enligt standard SFTI Fulltextfaktura, Svefaktura eller 
via leverantörsportal 

2.10 Krav på webbshop 

Senast 30 dagar från ramavtalets ikraftträdande ska leverantören tillhandahålla en 
avgränsad webbshop som enbart innehåller avtalat sortiment och avtalade priser. 
Webbshopen ska kunna nås via inloggningsuppgifter som tillhandahålls av leverantören. 
Webbshopen ska även kunna nås via en punch-out mot e-handelssystem för de 
myndigheter som önskar. 

2.11 Kundtjänst 

Leverantören ska ha en kundtjänst som är tillgänglig under arbetsdagar 08:00 – 16:30. 
Kundtjänsten ska ge support, rådgivning och ta emot och hantera reklamationer.  

2.12 Leveranser 

Leverantören har möjlighet att ta ut en s.k. ”småorderavgift” på 100 kr för avrop/order med 
ett ordervärde som understiger 500 kr. I övrigt gäller leveransvillkor ”fritt levererat” som 
innebär att leverantören står för samtliga risker och kostnader förenade med transporten 
inklusive skatt, tull, avgifter samt lastning och lossning (dock inte inbärning). 
 
Leverans ska ske till av parterna överenskommen leveransadress och aviserad plats. Med 
aviserad plats avses myndighetens godsmottagning, reception, officiell entré eller 
motsvarande. Kostnader för inbärning till plats utöver godsmottagning, reception, officiell 
entré eller motsvarande får efter överenskommelse med myndigheten debiteras enligt 
distributörens timtaxa. 
 
Lagerhållna varor ska levereras inom tre arbetsdagar från det att leverantören erhållit 
avrop (order).  

Det är möjligt att få expressleverans mot en eventuellt tillkommande kostnad. 
 
En myndighet kan komma överens om andra leveranstider, t.ex. fasta leveransdagar. 

2.13 Stöddokument för avrop 

På avropa.se finns förutom denna vägledning en prisbilaga på avtalat sortiment som stöd 
vid avrop. 
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3 Om avropet 

3.1 Avropsrutiner och förberedelser 

Detta ramavtal har alla villkor fastställda och en leverantör. Avtalat sortiment och priser 
är definierade i ramavtalets prisbilaga. Avrop kan göras via något av följande sätt: 

• Via avropande myndighets e-handelssystem  
• Via leverantörens avgränsade webbshop som enbart innehåller avtalat sortiment   
• Telefon eller e-post till leverantörens kundtjänst 

 

Innan en myndighet börjar avropa från ramavtalet bör kontakt tas med leverantören för 
att komma överens om vilka beställningsrutiner som ska gälla, dvs. på vilket sätt avrop 
kommer att göras.  

4 Praktiska råd 

4.1 Miljöaspekter 

Syftet med småorderavgiften på 100 kr för avrop med ett ordervärde under 500 kr är 
att styra mot färre och större avrop och därmed minsta antalet transporter. Ett annat 
sätt att minska antalet transporter är att komma överens med leverantören om fasta 
leveransdagar. Det innebär att leveranser alltid görs på en överenskommen dag oavsett 
när avropet har gjorts. Detta kan innebära att leveranstiden blir längre än de avtalade 
tre arbetsdagarna för lagerhållna varor.   

4.2 Rådgivning 

Leverantören kan bistå med råd om vilka produkter som är lämpliga för olika typer av 
miljöer, lokaler och verksamhet. T.ex. vid val av rengöringsmedel, städredskap, typ av 
torkpapper samt doseringsanvisningar. 


