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• Avyttring via FKU

• Avyttring via värdering

• Avyttring till annan 

myndighet



Inflöde



Inflöde: Köpa begagnat

• Vad är en begagnad stol?

• Parallella ramavtal

• Lägre krav än på nya möbler

• Äganderisk för avropsberättigad



Inflöde: Hyra begagnat

• 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen

• Ett hyresavtal får endast ingås om det, sett över tillgångens hela 

ekonomiska livslängd, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning 

genom köp. 

• Sammanfaller den ekonomiska livslängden med användningstiden är det 

som regel dyrare att hyra.

• Leverantörsgarantier istället för möbelkrav



Inflöde: Funktionsköp

• Office as a service

• Aktivitetsbaserade kontorslandskap

• Risk att hamna längre ifrån upphandlingsföremålet



Utflöde: Avyttring



Att avyttra möbler

• Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

• Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre 

behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

• Försäljning skall genomföras affärsmässigt.

• Avtal om försäljning och återhyra eller återköp eller andra liknande 

avtalsformer får endast träffas efter ett särskilt bemyndigande av regeringen.

• Får endast skänka om kostnad för avyttring är större än uppskattat värde



Utflöde: Avyttring via FKU

1. Avropsberättigad gör ett avrop gällande möbelavyttring med bifogade 

bilder på samtliga möbler som ska avyttras.

2. Ramavtalsleverantörer anger kostnad för avyttring i avropssvar.

3. Om kostnaden är negativ (minuspris) så finns det ett värde i möblerna.

Hur lirar det med LOU? Återstår att se.



Utflöde: Avyttring via värdering

1. Avropsberättigad gör ett avrop till den först rangordnade 

ramavtalsleverantören (oberoende värderare) gällande möbelvärdering 

med bifogade bilder på samtliga möbler som ska avyttras.

2. Ramavtalsleverantör svarar med en värdering.

Vem ska man sedan sälja möblerna till?



Utflöde: Avyttring till annan myndighet

• KKV Ställningstagande 2018:1

• ”Enligt Konkurrensverkets bedömning omfattas anskaffningar mellan 

statliga myndigheter inte av upphandlingslagstiftningen om de båda 

myndigheterna ingår i samma juridiska person.”

• Måste förmodligen ändå värdera möblerna.

Gäller Förordning (1996:1191) om 

överlåtelse av statens lösa egendom?



Cirkulära möbler
(eller vad man nu ska kalla det)

• Förstudie Q2 2020

• Enbart cirkulärt

• Får/ska Statens inköpscentral 

upphandla det här?
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