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1 Inledning 
Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 
ramavtalsupphandling av Möbler och inredning. 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: 

Kravkatalog 

Kravkatalogen innehåller hållbarhetskrav och villkor som kan ligga till grund för 
kompletteringar och preciseringar vid avrop. Den avropsberättigade kan välja ut och 
formulera lämpliga krav.  

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 samt i Kravkatalog. Även andra 
benämningar förekommer.  
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2 Kravkatalog 

Följande krav kan ett avrop kompletteras med 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
 

Informationen är hämtad från upphandlingsdokumentet avsnitt 18.1.2.2 Särskild 
fördelningsnyckel  parametrar och 18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning – 
parametrar. Exempel på parametrar som kan användas vid Avrop: 

Varans hållbarhet 
Att varor ska uppfylla hållbarhetskrav utöver Upphandlingsmyndighetens baskrav. 
Att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-
Tex eller likvärdiga. Att varor till viss grad ska vara tillverkade av återvunnet 
material. 

Varans egenskaper 
Att varor ska ha en viss egenskap, exempelvis energibesparande tillbehör som 
exempelvis belysningsreglering (dimmer), timer eller närvarosensor m.m. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen 

Följande villkor för fullgörande av kontraktet kan preciseras 
 

Inga villkor eller krav avseende hållbarhet krav finns i kravkatalogen 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav finns i kravkatalogen 
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3 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 
 

Informationen är hämtad från upphandlingsdokumentet avsnitt 17.6.6 Rutiner för 
säkerställande av ursprung. 

På anbudsgivaren ställdes följande krav: 
 
Leverantören ska ha rutiner på plats som säkerställer att trä eller träbaserade 
material som ingår i den offererade produkten/produkterna härstammar från legala 
och acceptabla källor som definierats i Kravspecifikation Allmänt (krav 
Skogsråvarans ursprung) samt i Ramavtalets Huvuddokument (avsnitt Åtgärder för 
att undvika kontroversiella källor). Dessa rutiner kan t ex återfinnas i ett ISO 
9001/14011 eller annat verksamhetsledningssystem. 

Anbudsgivaren verifierar att kravet uppfylls genom att som kompletterande 
dokument lämna en självdeklaration undertecknad av behörig företrädare som 
kortfattat beskriver de system och metoder som används för att verifiera råvarans 
ursprung. För exempel på självdeklaration, se bilaga Tillämpning skogsråvara, sid 
10-11. 

Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 
hänsynstaganden 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav ställdes i kvalificeringen. 

Arbetsrättsliga krav 
 

Inga villkor eller krav avseende arbetsrättsliga krav ställdes i kvalificeringen. 

4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 
 

Se bilaga Tekniska krav - Kravspecifikation Allmänt avsnitt 4.4 Hållbarhet. 
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Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 
 

Inga villkor eller krav avseende sociala och etiska krav ställdes i de tekniska 
kravspecifikationerna. 

5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn användes vid utvärderingen i 
ramavtalsupphandlingen. 

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn användes vid 
utvärderingen i ramavtalsupphandlingen. 

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 
 

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättslig hänsyn användes vid utvärderingen 
i ramavtalsupphandlingen. 

6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 
 

Informationen hämtad från hämtad från Ramavtalets huvuddokument avsnitt 19.10 
Ramavtalsleverantörens åtagande. 

Miljökrav 
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor och Tjänster 
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 
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elektricitet, resor, papper etc. Detta gäller även för Ramavtalsleverantörens 
Underleverantörer. 

Åtgärder för att undvika kontroversiella källor 
Kravet omfattar tillämpbara varor i anbudsområde A, B, D, F, I och L. 
 
Leverantören ska använda sig av robusta mekanismer/system för att spåra och 
kontrollera råvarans ursprung och undvika att den offererade varan kan kopplas till: 

1. Brott mot mänskliga rättigheter (ILO's kärnkonventioner nr: 29, 87, 98, 100, 
105, 111, 138 och 182) eller att traditionella rättigheter kränks (som har 
utövats under lång tid). 

2. Hot mot områden med höga bevarandevärden (eng. High Conservation 
Values) definierade i enlighet med HCV Network charter eller likvärdigt (se 
bilaga HCV). 

3. Naturliga ekosystem som konverteras (t.ex. att konvertera en regnskog till 
plantage) till annan markanvändning (undantag för konvertering/omföring 
på grund av mindre arealmässigt omfattande infrastrukturprojekt som t ex 
vägbyggen eller vindkraftsparker). 

Förslag till verifikat: 
FSC-märkta produkter, PEFC-märkta produkter kompletterat med FSC:s Controlled 
Wood certifikat eller likvärdigt. Se även bilaga Tillämpning skogsråvara. 
 
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) 
Kravet omfattar tillämpbara varor i samtliga anbudsområden. 
 
Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på 
gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om 
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och 
som finns i offererade produkter i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne, ges 
till Kammarkollegiet. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara*. 
Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska 
Kammarkollegiet underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta 
ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) 
offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. 
 
*Viktsprocenten 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. 
 
Förslag till verifikat: 
En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 
vikts% (1000 mg/kg) i respektive offererad produkt. Finns ämnena inte över den 
angivna halten så anges detta (det krävs då ingen lista). 
 
Informationen ska baseras på teknisk dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) från 
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tillverkare och materialleverantörer, och innehållstester om nödvändigt (i enlighet 
med rekommendationer i Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av 
varor "). 

Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 
ramavtalet 

 

Informationen hämtad från hämtad från Ramavtalets huvuddokument avsnitt 19.10 
Ramavtalsleverantörens åtagande. 
 
Sociala och etiska krav 
Ramavtalsleverantören ska vid tillhandahållande av Varor och Tjänster 
kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. 
Detta gäller även för Ramavtalsleverantörens Underleverantörer. 
 
Ramavtalsleverantören svarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för berörd personal, samt motverkande 
av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter. 
 
Ramavtalsleverantören ska därmed bl.a. försäkra sig om att ingen så kallad svart 
arbetskraft anlitas för utförande av uppdraget samt förbinder sig att ha rutiner för 
att följa upp detta genom regelbundna kontroller. 

Arbetsrättsliga villkor 
 

Informationen hämtad från hämtad från Ramavtalets huvuddokument avsnitt 19.10 
Ramavtalsleverantörens åtagande. 
 
Grundläggande rättigheter för arbetstagare 
Ramavtalsleverantören ska aktivt verka för att Varor som levereras genom 
Ramavtalet ska vara tillverkade under förhållanden som är förenliga med: 

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 

- ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 
föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 

- FN:s barnkonvention (artikel 32) 

- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Vagledning_for_leverantorer_av_varor_SV.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Vagledning_for_leverantorer_av_varor_SV.pdf
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- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 
som gäller i tillverkningslandet 

- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 

- FN:s deklaration mot korruption 

I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, avses 
den högsta skyddsnivån. 
 
För att visa att ovan är uppfyllt ska Ramavtalsleverantören, på Kammarkollegiets 
begäran, kunna redovisa följande dokumentation: 

- Egna riktlinjer för etisk handel, ofta kallad uppförandekod eller liknande, avseende 
tillverkningen av Varor och Tjänster som levereras enligt detta Ramavtal. 
Riktlinjerna ska vara godkända av ledningen hos Ramavtalsleverantören. 
Riktlinjerna ska åtminstone motsvara kraven enligt nedan. 

- Rutin för att ovan konventioner och regelverk är implementerade och följs av de 
leverantörer som direkt medverkar till tillverkningen. De leverantörer som får anses 
berörda, såvitt avser Varor, är de som tillverkar färdigställda Varor, de som 
framställer delar och komponenter till färdigställda Varor samt de som ansvarar för 
montering av ingående delar och komponenter till färdigställda Varor. Utöver detta 
ska det framgå hur Ramavtalsleverantören verkar för att konventioner och ramverk 
efterlevs av samtliga leverantörer i leverantörskedjan. 

- Redogörelse för leverantörskedjan av Varor och Tjänster som levereras genom detta 
Ramavtal. Redogörelsen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt 
medverkar till tillverkningen. 

- Beskrivning av hur ansvaret för sociala och etiska krav är fördelat i 
leverantörskedjan. Beskrivningen ska minst omfatta samtliga leverantörer som 
direkt medverkar till tillverkningen. - Rutiner för identifiering och hantering av 
faktiska såväl som potentiella risker för avvikelser från kraven enligt detta Ramavtal 
i leverantörskedjan, inklusive hur identifierade risker hanteras samt tidsplan för 
planerade åtgärder. Rutinen ska minst omfatta samtliga leverantörer som direkt 
medverkar till tillverkningen. - Rutiner för uppföljning som syftar till att kontrollera 
rådande förhållanden och följsamheten till kraven enligt detta Ramavtal. 

Ramavtalsleverantören ska, på Kammarkollegiets begäran, redovisa ytterligare 
dokumentation om så krävs 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 ombud delta vid inspektioner på plats hos 
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Ramavtalsleverantören och i skälig omfattning hos de leverantörer som direkt 
medverkar till tillverkningen av Varor och Tjänster. 

Om brist i åtaganden uppdagas, ska Ramavtalsleverantören snarast eller inom 
skälig tid vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att en handlingsplan för åtgärdande 
av bristerna upprättas samt att handlingsplanen genomförs. Rättelsen ska även 
innehålla en redogörelse för hur leverantörerna som direkt medverkar till 
tillverkningen av Varor och Tjänster hanterar de identifierade bristerna. Ytterst ska 
bristen åtgärdas genom att berörd leverantör byts ut. Om rättelse inte sker inom 
utsatt tid utgör detta ett väsentligt avtalsbrott enligt avsnitt Avtalsbrott och 
påföljder. 
 
Antidiskriminering 
Ramavtalsleverantören ska vid utförande av Kontrakt i Sverige följa 
diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Ramavtalsleverantören ska ha ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på 
annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4 – 12 §§ diskrimineringslagen samt 
dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13 – 14 §§ diskrimineringslagen. 
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