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1 Inledning 

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 

ramavtalsupphandling av Tryckeritjänster. 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.  

  



 

  Sid 3 (12) 

 2021-05-24 Dnr 23.3-6834-19 

   

   

 

 

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 

Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98  
 

2 Kravkatalog 

Följande krav kan ett avrop kompletteras med 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 

 

Inga villkor eller krav avseende miljö finns i kravkatalogen, se dock nedan under 

”Följande villkor för fullgörande av kontraktet kan preciseras”. 

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 

 

Informationen hämtad från avsnitt 8.3 Avropsrutin för förnyad 

konkurrensutsättning och 6.7.4 Tilldelning med kombinerad avropsordning. 

8.3 Avropsrutin för förnyad konkurrensutsättning 

[…] Avropsberättigad avgör vad som är väsentligt i det specifika Avropet och hur 

tilldelningskriterierna ska viktas. Minst ett kriterium ska anges, vilket innebär att 

något eller några av kriterierna kan komma att viktas till 0 % vid vissa avrop. 

Tilldelningskriterier får inte gå utöver de krav som har angivits i Ramavtalet. 

Avropsberättigad ska vid Avrop anta det Avropssvar som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga utifrån något eller några av nedanstående kriterier: 

• Pris på Varor/Tjänster. 

• Kvalitet genom bedömning av provtryck. 

• Miljö (Märkning enligt Svanen, FSC, PEFC och EU Ecolabel eller likvärdigt). 

• Leverans. 

Vid behov kan Avropsberättigad precisera villkoren i Ramavtalet och komplettera 

med andra krav och villkor, till exempel: 

• Specifika kvalitetskrav för Varor och Tjänster. 

• Specifika leveransvillkor. 

• Specifika miljökrav. 

• Specifika krav rörande provtryck. 
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• Specifika krav rörande säkerhet och informationssäkerhet. 

• Specifika krav rörande e-handel. […] 

3 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 

 

I upphandlingen ställdes följande kvalificeringskrav avseende hållbarhet i kapitel 5. 

Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare: 

5.6.5.1 Intyg från oberoende organ om miljöledningssystem eller 

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. 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 certifierande organet 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 (inklusive 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. 
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Krav på ramavtalsleverantörens sociala och etiska 

hänsynstaganden 
 

Inga kvalificeringskrav avseende ramavtalsleverantörens sociala och etiska 

hänsynstaganden ställdes i upphandlingen.  

Arbetsrättsliga krav 

 

Inga kvalificeringskrav avseende ramavtalsleverantörens arbetsrättsliga uppfyllnad 

ställdes i upphandlingen.  

4 Tekniska krav 

Miljökrav på upphandlingsföremålet 

 

I upphandlingen ställdes följande tekniska krav avseende hållbarhet i kapitel 4 

Tekniska krav - Kravspecifikation: 

4.1.8.1 Skogsråvarans ursprung 

Råvaran i pappret ska härröra från skogsbruk som uppfyller följande villkor: 

• har legal ägande-/nyttjanderätt, 

• följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande 

brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet samt andra parters 

nyttjanderätt, 

• betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet 

• följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES 

hemsida). 

Pappret ska uppfylla de kriterier och principer dom uppställs för märkning enligt 

Forest Stewardship Council (FSC), Pan European Certification (PEFC) eller 

likvärdigt, samt under vissa förutsättningar annan utredning enligt 9 kapitlet, 15 

paragrafen LOU. 

Anbudsgivaren uppfyller detta krav genom att: 

Alternativ A 

Bifoga kopia på giltig FSC spårbarhetscertifiering eller PEFC 

spårbarhetscertifiering, 
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eller 

Alternativ B 

Bifoga dokumentation som visar att anbudsgivaren har egna rutiner för att 

kontrollera och verifiera att råvaran i offererade produkter kommer från skogsbruk 

som uppfyller villkoren ovan. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om: 

• vilka mekanismer/metoder som tillämpas för att säkerställa råvarans 

spårbarhet i försörjningskedjan, 

• vilka bevis som kan tillhandahållas för att råvaran i pappret uppfyller 

villkoren ovan samt, 

• vilka skogsbruk råvaran hämtas ifrån. 

4.1.8.2 Pappersbruk 

Anbudsgivaren ska för det papper som tillhandahålls till avropsberättigade 

myndigheter under ramavtalsperioden kunna ange de pappersbruk varifrån pappret 

produceras och anskaffas. 

4.1.8.3 Tryckeriet 

Anbudsgivarens tryckeri ska uppfylla samtliga obligatoriska krav enligt Svanens 

gällande kriteriedokument för 041 tryckerier och trycksaker. 

Anbudsgivaren ska uppfylla detta krav genom att: 

Alternativ A 

Bifoga kopia av giltig Svanenlicens, 

eller 

Alternativ B 

Bifoga dokumentation som visar att anbudsgivarens tryckeri uppfyller samtliga 

obligatoriska krav enligt Svanens gällande kriteriedokument 041 tryckerier och 

trycksaker. 

Kammarkollegiet kan även under ramavtalsperioden komma att kontrollera att 

ovanstående krav är uppfyllt. 

4.1.8.4 Varor och tjänster i bilaga Särskild fördelningsnyckel och bilaga 

Priskorg 

Samtliga varor och tjänster som kan avropas i bilaga Särskild fördelningsnyckel och 

som finns i bilaga Priskorg, förutom Säkerhetskuvert, Pappersmapp treklaff, Roll 

Ups samt Ateljétjänster ska uppfylla samtliga obligatoriska krav enligt Svanens 

gällande kriteriedokument för 041 tryckerier och trycksaker. 

Kammarkollegiet kan även under ramavtalsperioden komma att kontrollera att 

ovanstående krav är uppfyllt. 
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4.1.9 Miljöredovisning 

Anbudsgivaren ska redovisa vilka typer av varor och tjänster som anbudsgivaren kan 

miljömärka vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning genom att fylla i och 

bifoga Bilaga Miljöredovisning. 

4.2 Förpackningar 

Anbudsgivaren ska sträva efter att samtliga plastförpackningar är märkta med 

sorteringsanvisningar enligt FTI:s (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) 

rekommendationer, både i text och med ett pictogram. 

4.3 Pappersmassabruk 

Anbudsgivaren ska för det papper som tillhandahålls till avropsberättigade 

myndigheter kunna ange de bruk där pappersmassan som ingår i pappret tillverkas. 

Social och etiska krav på upphandlingsföremålet 

 

Inga sociala och etiska krav på upphandlingsföremålet ställdes i upphandlingen.  

5 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 

 

Inga tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn ställdes i upphandlingen.  

Tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn 

 

Inga tilldelningskriterier avseende sociala och etiska hänsyn ställdes i 

upphandlingen.   

Tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn 

 

Inga tilldelningskriterier avseende arbetsrättsliga hänsyn ställdes i upphandlingen. 
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6 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

 

I upphandlingen ställdes följande särskilda kontraktsvillkor avseende hållbarhet i 

Ramavtalets Huvuddokument: 

6.9.2 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 

elektricitet, resor, papper etc. Detta gäller även för Ramavtalsleverantörens 

Underleverantörer. 

6.10 Beräkning av koldioxidutsläpp 

Ramavtalsleverantören ska senast ett (1) år från att Ramavtalet träder i kraft kunna 

beräkna koldioxidutsläpp för tryckeriet och trycksaker som produceras i tryckeriet. 

Kammarkollegiet kan komma att begära in bevisning som visar att 

Ramavtalsleverantören kan beräkna koldioxidutsläpp för tryckeriet och trycksaker 

som produceras i tryckeriet alternativt att Ramavtalsleverantören innehar och 

bifogar certifiering enligt ClimateCalc för att styrka att Ramavtalsleverantören 

uppfyller avtalsvillkoret. 

I upphandlingen ställdes följande särskilda kontraktsvillkor avseende hållbarhet i 

Allmänna villkor: 

7.22.8 Miljömärkningsikoner 

Miljömärkta Varor ska visas högst upp i webbshopen eller på annat sätt få en 

framträdande roll i webbshopen om inte annat framgår av Kontrakt med 

Avropsberättigad. 

7.23 Miljömärkningsstatistik 

Ramavtalsleverantören ska en gång per år på begäran av Avropsberättigad 

rapportera hur stor andel (i kostnad eller antal) av de produkter i respektive 

produktkategori som har miljömärkning enligt Svanen, FSC, PeFC eller Eu Ecolabel, 

som har avropats av den Avropsberättigade. 
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Villkor för sociala och etiska hänsyn vid fullgörandet av 

ramavtalet 

 

I upphandlingen ställdes följande särskilda kontraktsvillkor avseende sociala och 

etiska hänsyn i Ramavtalets Huvuddokument: 

6.9.3 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. 

Ramavtalsleverantören ska föra personalförteckning med namn och personnummer 

över samtliga anställda och Underleverantörens anställda som omfattas av 

Ramavtalet. Kammarkollegiet har rätt att när som helst, och utan förvarning, 

kontrollera uppgifterna om Ramavtalsleverantörens och dess underleverantörers 

anställda samt arbets- och anställningsvillkor för dessa. 

6.9.3.1 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. 

6.9.5 Grundläggande rättigheter för arbetstagare 

Kravens omfattning 
Ramavtalsleverantören ska aktivt verka för att Varor och Tjänster som levereras 

genom Ramavtalet ska vara tillverkade under förhållanden som är förenliga med: 

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

- 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. 

Hur kraven uppfylls 
Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och 

mänskliga rättigheter eller motsvarande, se Upphandlingsmyndighetens 

tillämpningsanvisning [https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-

hallbarhetskrav/arbetsrattsligavillkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-ilos-

karnkonventioner-och-hallbara-leveranskedjor/].  

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 högsta 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, oavsett antal mellanled. 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. 
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- 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. 

- Rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i 

efterlevnaden av Villkoren, samt för att vidta rättelse vid identifierade brister. 

Uppföljning 
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 

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. 

Arbetsrättsliga villkor 

 

I upphandlingen ställdes följande särskilda kontraktsvillkor avseende arbetsrättsliga 

villkor i Ramavtalets Huvuddokument: 

6.9.3.3 Arbetsrättsliga villkor 
Ramavtalsleverantören ska fullgöra kontraktet enligt i bilaga Arbetsrättsliga villkor 

angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagare som utför 

kontrakten i Sverige minst ska tillförsäkras. Villkoren utgår från delar av det 

centrala kollektivavtalet inom Grafiska Företagens Förbund och GS Facket för 
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Skogs-Trä- & Grafisk Bransch avtals- och organisationsområde, Infomediaavtalet, 

eller det kollektivavtal som ersätter detta. Kraven uppfylls antingen genom att: 

(i) Ramavtalsleverantören är bunden av centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. 

(ii) Ramavtalsleverantören för Tjänst som innefattas av Ramavtal tillämpar de lägsta 

nivåerna som följer av sådant kollektivavtal som framgår av i), men minst de nivåer 

som följer av lag. Samtliga anställningsvillkor och nivåer ska vara hämtade ur ett 

och samma kollektivavtal. Ramavtalsleverantören har den fulla bevisbördan för att 

kraven i (ii) uppfylls. 

Ramavtalsleverantören kan uppfylla villkoret enligt denna punkt (ii) genom att 

uppfylla villkoren i bilaga Arbetsrättsliga villkor, men minst de nivåer som följer av 

lag. 

(iii) Ramavtalsleverantören är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet 

för lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar 

motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran av Kammarkollegiet redovisa på vilket av 

ovanstående sätt de särskilda arbetsrättsliga villkoren fullgörs av 

Ramavtalsleverantören och dennes underleverantörer. 

 

 


