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Presentation

• Stefan Persson – ramavtalsansvarig

• Rebecka Lindvall– bitr. ramavtalsansvarig



Vårt uppdrag och syfte

• Vårt uppdrag är att upphandla och 
förvalta ramavtal för andra statliga 
myndigheter och organisationer.

• Statens inköpscentral ska verka för att 
bästa möjliga villkor skapas för 
myndigheternas anskaffning av varor 
och tjänster.

• Genom att samordna myndigheternas 
upphandlingar bidrar Statens 
inköpscentral till ökad effektivitet och 
förmånligare villkor för myndigheterna 
och sparar därmed pengar åt 
skattebetalarna.



Statens inköpscentral - ramavtal

• Statens inköpscentral förvaltar cirka 2 400 
ramavtal inom 44 ramavtalsområden.

• Statens inköpscentral har ramavtal med 
822 leverantörer.

• Under 2021 omsatte ramavtalen cirka 13,3 
miljarder kronor.

• Offentlig upphandling omsätter totalt 
cirka 700 miljarder kronor per år. Det 
motsvarar en sjättedel av BNP.



Ramavtalsförvaltningen

• Uppföljning och revision av ingångna avtal och 
ramavtalsleverantörer.

• Stödjer myndigheter vid avrop.

• Informerar om våra ramavtal och anordnar 
seminarier.

• Bevakar att ramavtalsleverantörer uppfyller 
kvalificeringskrav under avtalsperioden.

• Kreditbevakar ramavtalsleverantörer.

• Hanterar prisjusteringar, ändringar, tillägg och 
förlängningar av avtal.

• Erfarenhetsinsamling.

• Omvärldsbevakning.



Vad är nytt?

• Allt är nytt!

• Hyra och köp av begagnat görs genom webbutik under beloppsgränsen på 500 000 SEK.

• Många myndigheter har haft behov av att avyttra möbler, hyra eller köpa begagnade 
möbler samt renovera sina befintliga möbler.

• Det finns redan nu, under ramavtalsområde Möbler och inredning, möjlighet att avropa 
renovering och tapetsering. I och med detta nya upphandlade ramavtalsområde blir 
förutsättningarna enklare och mer kostnadseffektiva. Det finns dessutom inte några 
begränsningar avseende delområden.

• Projektledning/samordning har lagts till som en tjänst, att avropa, inför t.ex. en större 
organisatorisk förändring som t.ex. verksamhetsflytt eller avyttring av befintliga möbler. 



• Ramavtalsområdet gäller t.o.m. 2025-11-17.

• 11 ramavtalsleverantörer fördelade inom 3 
delområden.

• Delområden är:

 Anskaffning av möbler 
(8 ramavtalsleverantörer).

 Cirkulära tjänster
(10 ramavtalsleverantörer).

 Avyttring av möbler
(8 ramavtalsleverantörer).

 Regionsfria – vi har dock inte ställt krav 
på att leverantörerna ”måste” leverera till 
hela landet.

Fakta om 
Cirkulära 
möbelflöden



 Köpa begagnade möbler

 Hyra begagnade möbler
Omfattning 
Anskaffning av 
möbler:



Möbelinventering/Möbelvärdering.

Möbelrenovering (exempel: 
Reparation, tvätt, rekonditionering, 
renovering, tapetsering, stoppning, 
lackering) 

Möbelsamordning – omfattar 
projektledning/samordning. Denna 
tjänst ska även kunna 
projektleda/samordna en 
möbelavyttring via delområde 
”Avyttring av möbler”.

Omfattning 
Cirkulära tjänster:



 Samtliga kostnader förknippade med 
bortforsling av möbler ur 
avropsberättigade myndigheters 
lokaler (Observera även Flyttjänster).

 Värdering av möbler ingår vid avrop 
inom detta delområde. 

 Om avrop gjorts av 
samordning/projektledning via 
delområde Cirkulära tjänster så kan 
den avropade tjänsten användas efter 
att avrop gjorts av möbelavyttring av 
avropsberättigad. 

Omfattning 
Avyttring av 
möbler:



Funktionsbrevlåda - Webbutik

• Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla en fast och icke personbunden e-
postadress till en funktionsbrevlåda, till vilken Avropsberättigade ska kunna 
skicka Avropsförfrågan för de fall Avrop inte genomförs via 
upphandlingsverktyg eller genom webbutik.

• Webbutik ska/kan användas vid avrop av hyra/köp begagnade möbler vid 
uppskattat varuvärde under 500 000 SEK. 



Avropssvar

• Ramavtalsleverantören ska alltid lämna avropssvar. I de fall ramavtalsleverantören 
inte erbjuder de varor och/eller tjänster som anges i avropet ska 
ramavtalsleverantören meddela avropsberättigad om detta samt ange orsak. 

• Om ramavtalsleverantören systematiskt inte erbjuder efterfrågade varor och/eller 
tjänster kan det resultera i påföljder enligt avsnitt ”Avtalsbrott och påföljder”.

• Ramavtalsleverantören får inte överlåta rätten att lämna avropssvar.



Anskaffning av möbler

• Avrop som beräknas ha ett värde upp till och 
med 500 000 SEK – särskild fördelningsnyckel.

• Avrop som beräknas ha ett värde som 
överstiger 500 000 SEK – förnyad 
konkurrensutsättning.



Särskild fördelningsnyckel -
Anskaffning av möbler

• Enskilda avrop som beräknas ha ett 
värde upp till och med 500 000 SEK 
ska genomföras genom tillämpning av 
en så kallad särskild fördelningsnyckel 
enligt 7 kap 6 § LOU.

• Avrop genom tillämpning av en 
särskild fördelningsnyckel innebär att 
avropsberättigad, utifrån en eller flera 
av de parametrar som anges under 
avsnitt Särskild fördelningsnyckel –
parametrar, kontaktar den 
ramavtalsleverantör som till lägst 
kostnad kan tillgodose 
avropsberättigads behov.  

Parametrar

• Varans egenskaper

• Varans hållbarhet

• Varans cirkularitet

• Varans funktionalitet

• Varans estetiska utformning

• Varans anpassning till befintliga 
möbler och annan inredning

• Varans anpassning till lokalens 
utformning och funktionalitet

• Leveranstid

• Pris



• Länk till webbutik finns på 
www.avropa.se under respektive 
ramavtalsleverantör.

• Avser endast köp eller hyra av möbler.

• Minst 20 kundkonton.

• Filtreringsmöjlighet.

• Automatisk rabattsats.

• Priser för både hyra och köp.

• Sökningar i webbutik ska vara möjlig.

• Utveckling av webbutikerna kommer att 
ske.

• (Vissa ramavtalsleverantörer har ännu 
inte helt lyckats få till ”hyresmöjlighet”.)

Webbutik ska/kan 
nyttjas vid avrop under 
beloppsgränsen



Förnyad konkurrensutsättning -
Anskaffning av möbler

• Ett antal parametrar kan antingen 
ställas som obligatoriska krav eller 
användas som tilldelningskriterier vid 
utvärdering av anbud. 

• Avropsberättigad definierar hur 
parametrarna ska användas.

• En eller flera parametrar kan 
kombineras.

Parametrar

• Varans egenskaper

• Varans hållbarhet

• Varans cirkularitet

• Varans funktionalitet

• Varans estetiska utformning

• Varans anpassning till befintliga 
möbler och annan inredning

• Varans anpassning till lokalens 
utformning och funktionalitet

• Leveranstid

• Pris



Cirkulära tjänster

• Möbelinventering och/eller Möbelvärdering.

• Avrop som beräknas ha ett värde upp till och 
med 100 000 SEK – fast rangordning.

• Avrop som beräknas ha ett värde som 
överstiger 100 000 SEK – förnyad 
konkurrensutsättning. 

• Beloppsgränsen (100 000 SEK) delat med 
leverantörens timkostnad för tjänsterna kan 
vara avgörande hur många timmar 
avropsberättigad kan avropa via rangordningen.

• Beräknas avropet vara värt mer än 100 000 SEK 
ska avropet ske med förnyad 
konkurrensutsättning



Fast rangordning – Cirkulära 
tjänster möbelinventering och 
möbelvärdering

• I första hand kontaktar 
avropsberättigad den först 
rangordnade ramavtalsleverantören.

• Samtliga priser och villkor är 
fastställda i ramavtalsupphandlingen.

Avvikelse från den fasta 
rangordningen

Om följande särskilda skäl föreligger kan 
avropsberättigad gå vidare till nästa 
ramavtalsleverantör i rangordningen.

1. Om ramavtalsleverantör inte har 
besvarat avropsförfrågan eller inte 
skickat in avropssvar i tid.

2. Att ramavtalsleverantören inte klarar 
att leverera eller har godtagbara skäl 
att avböja.

3. Avropet avser ett ersättningsköp som 
beror på att avropsberättigad sagt 
upp ett kontrakt och att detta beror 
på ramavtalsleverantören.



Förnyad konkurrensutsättning –
Cirkulära tjänster möbelrenovering 
och/eller möbelsamordning samt 
Möbelinventering och/eller 
Möbelvärdering (över 100 000 SEK)

• I den förnyade konkurrensutsättningen anger 
avropsberättigad omfattningen av uppdraget så 
utförligt och tydligt som möjligt. Det finns 
inga tilldelningskriterier eller obligatoriska 
krav kopplade till ramavtalet. 

• Avropet kommer att omfatta helhetsåtaganden 
som exempelvis renovering av en befintlig 
möbelpark, rådgivning vid utbyte av möbler i 
samband med lokalrenovering eller flytt eller 
liknande uppdrag.

• Tilldelningskriterium – Pris

• Denna tjänst ska även kunna 
projektleda/samordna en 
möbelavyttring via Delområde -
Avyttring av möbler.

• De material som tillförs möbler i 
samband med renovering ska uppfylla 
kraven i avsnitt 4.2.3.



Avyttring av möbler

• Förnyad konkurrensutsättning. 



Förnyad konkurrensutsättning -
Avyttring av möbler

• Avropsberättigad skickar ut skriftlig 
avropsförfrågan med förteckning över 
möbler som avropet omfattar.

• Leverantören har möjlighet att 
okulärbesiktiga möbler innan 
avropssvar ges. Det är leverantören 
som värderar möbeln och sätter ett 
pris.

• Om samtliga ramavtalsleverantörer i 
sina avropssvar anger möblernas värde 
som lägre än kostnaden för avyttring 
så har avropsberättigad rätt att avbryta 
avropet om denne istället avser skänka 
bort de möbler som avropet 
omfattade.

• Avropssvar ska innehålla en värdering 
gjord av leverantör för varje möbel 
avropet omfattar, ett ackumulerat 
värde för samtliga möbler samt en 
separat kostnad för avyttringen. Den 
separata kostnaden för avyttringen ska 
inkludera uppstartskostnad för 
möbelavyttring. 

• Kontrakt tilldelas den 
ramavtalsleverantör som lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
enligt tilldelningskriteriet pris där det 
ackumulerade värdet för samtliga 
möbler subtraheras ifrån kostnad för 
avyttring.



Kontrakt

• Kontrakt upprättas mellan parterna.

• Kontraktsförslag finns i våra tillgängliga 
avropsblanketter.

• Ordererkännande/orderbekräftelse kan 
anses som ett kontrakt vid t.ex. avrop via 
rangordning beroende på myndighetens 
interna rutiner.



• Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel 
där värdet uppgår till max 20 000 SEK får 
en faktisk leveranskostnad debiteras. I 
möjligaste mån ska det leveranssätt med 
lägst kostnad användas.

• Där värdet av varor överstiger 20 000 SEK 
ska leveranskostnaden ingå i priset för 
varorna.

• Vid avrop med avropsformen förnyad 
konkurrensutsättning kan
ramavtalsleverantören offerera 
leveranskostnad i sitt avropssvar.

Leverans av varor
Gäller endast för avrop 
inom delområde 
Anskaffning av möbler



• Leverans ska ske enligt DDP Incoterms 
2020. Villkoret DDP innebär i korthet att 
ramavtalsleverantören bär alla risker och 
kostnader förenade med leveransen till och 
med att varan har ställts till 
avropsberättigads förfogande klart för 
lossning på avtalad plats.

• Med tillägg till DDP, bär 
ramavtalsleverantören alla risker och 
kostnader förenade med lossning, inbärning 
till överenskommen plats och när det är 
möjligt montering samt installation. Varan 
anses ha ställs till avropsberättigads 
förfoganden när momenten är fullgjorda.

Leverans av varor
Gäller endast för avrop 
inom delområde 
Anskaffning av möbler



• Ramavtalsleverantören ska senast två 
arbetsdagar innan leverans meddela 
avropsberättigad tidpunkt för leverans.

• Maximal leveranstid är 25 arbetsdagar om 
inget annat överenskommits.

• Avropsberättigad ska om möjligt kontrollera 
och kvittera leveransen.

Leverans av varor
Gäller endast för avrop 
inom delområde 
Anskaffning av möbler



Stödmaterial

• Vägledning.

• Stöddokument inför avrop – Avyttring.

• Instruktion avrop från webbutik – Anskaffning.

• Mall – avropsförfrågan.

• Mall – kontrakt.

• Sammanställning – rabatter.

• Sammanställning – timkostnader.

• Eventuella andra dokument och webbplatser.



Erfarenhet – frågor så långt

• Vi tänker avropa begagnade stoppade 
möbler från delområde Anskaffning av 
möbler. Vi vill ju ha dessa omklädda, 
hur gör vi då?

Tolkning

• Det måste bli två avrop om man vill 
använda detta ramavtalsområde. 

• Först ett avrop från Anskaffning av 
möbler. Man kan eventuellt diskutera 
med leverantören om de kan tillfälligt 
förvara möblerna innan avrop nr 2 är 
gjort. 

• Avrop av tapetsering behöver göras 
från ett annat delområde, Cirkulära 
tjänster. Där råder förnyad 
konkurrensutsättning.

• Ingen erfarenhet av ”dilemmat” ännu.



Erfarenhet – frågor så långt

• Vi skulle vilja ha en helhetstjänst där 
leverantör som köper våra möbler även 
tar med möbler som ska till 
återvinning. Är det möjligt att 
leverantörerna inom Avyttring av 
möbler även tar på sig denna tjänst?

• Det beror lite på!

Tolkning

• Nej, för transport av möbler som inte 
avyttras kan ramavtalsområde 
Flyttjänster användas.

• Man behöver göra ett förarbete vid 
avyttring där man själv bedömer vad 
som är möjligt att avyttra och vad som 
är att betrakta som utrangerat.

• Om avropet innehåller både möbler till 
återvinning och möbler man som 
leverantör anser sig kunna sälja vidare 
ska leverantör ta med alla möbler från 
avropsberättigad.

• Läs ”Stöddokument inför avrop”.



Erfarenhet – frågor så långt

• Vi gjorde ett avrop i delområde 
Avyttring av möbler och ingen var 
intresserad av våra möbler. Är inte 
tanken att leverantörerna ska köpa 
våra begagnade möbler?

Tolkning

• Nej, leverantören kan välja att köpa det 
som man anser vara möjligt att sedan 
sälja vidare.

• Man bör försöka bedöma hur 
marknaden ser ut. Nu skapas många 
aktivitetsbaserade kontor och detta 
torde innebära mindre intresse för 
stora arbetsbord och även 
förvaringsmöbler blir ointressanta.

• Möbler som är äldre (70-90-tal) är 
sällan intressanta. ”Unika” möbler och 
designmöbler kan kanske vara av 
intresse.

• Läs ”Stöddokument inför avrop”.



Frågor som inkommit

• Tips på hur avrop kan bli smidigare.

• Tips på hur fler anbud kan fås.

• Vad för utmaningar har Statens 
inköpscentral sett fram tills nu?

• Vad tycker ramavtalsleverantörerna att 
avropande myndigheter kan bli bättre 
på?

• Hur ser marknaden ut för respektive 
delområde?



Webbutik

• Statens inköpscentral har tagit fram en 
anvisning för hur avrop ”fungerar” och 
hur det kan skilja sig åt när man gör 
avrop i leverantörernas webbutiker.

• Behöriga beställare – säkerhet i 
webbutikerna. Bör ses över hos varje 
myndighet.

• Punch-out – lösning (ej kravställd).

• För att göra avrop rekommenderas att 
man skaffar användarkonto hos alla 
ramavtalsleverantörer för att följa 
avropsrutinen.



Välkommen att kontakta oss

• För frågor om ramavtalsområde Cirkulära 
möbelflöden se www.avropa.se eller 
kontakta 
stefan.persson@kammarkollegiet.se, 
08-700 07 33 eller biträdande 
ramavtalsansvarig 
rebecka.lindvall@kammarkollegiet.se, 08 –
700 06 63. 

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av 
allmän karaktär, 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. 

• Vår webbplats: www.avropa.se

• Övriga upphandlingsfrågor:
www.upphandlingsmyndigheten.se. 



Tack!


