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STÄDTJÄNSTER 

Inledning 
Vid en upphandling av städtjänster är det motiverat att ta hänsyn till såväl miljömässiga som 

sociala/arbetsrättsliga aspekter. 

Miljökrav 
Städkemikalier som används i städtjänster kan innehålla ämnen som är både miljö- och hälsofarliga. 

Att ställa krav på städkemikaliernas innehåll samt på minskning av mängden städkemikalier som 

används kan bidra till att minska mängden farliga ämnen som släpps ut. Några andra miljöaspekter 

som också är relevanta för städtjänster är användning av plastpåsar samt utsläpp av koldioxid från 

transporter. 

Arbetsrättsliga villkor 
I städbranschen förekommer det i hög utsträckning lågkvalificerade arbetstagare. 

Kollektivavtalstäckningen är under genomsnittet och det finns särskilda skattemässiga regleringar för 

att minska risken för bland annat svart arbetskraft. Upphandlande organisationer är därför skyldiga 

att ställa villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. 

Städmetod 
Valet av städmetod har betydelse både för att minska utsläpp av partiklar i vattenmiljön och för att 

minska användningen av städkemikalier. Mer information om städning och olika städmetoder finns 

här:  

Städhandboken SISAB 

https://www.xn--alltomstd-22a.net/ 

Omfattning 
Kriterierna omfattar städning av olika typer av lokaler/objekt: kontor, vårdinrättningar, förskolor, 

skolor, äldreboenden, flyttstädning, trappstädning med mera. Städtjänster kan även ingå som en del i 

så kallade facility management-tjänster. 

Tvätt av moppar och dukar 
I de upphandlingar där tvätt av moppar och dukar omfattas av kontraktet för städtjänsten ska 

tvättkemikalierna omfattas av kriterierna för städtjänster. 

Fönsterputsning  
Även fönsterputsning omfattas av kriterierna. Fönsterputsning ingår inte i daglig städning och 

upphandlas därför oftast som specialstädning, men eftersom det finns flera miljömärkta 

fönsterputsmedel på marknaden fungerar kriterierna även för att ställa krav på fönsterputsning. 

Specialstädning 
Specialstädning omfattas inte av kriterierna för städtjänster. Specialstädning avser saneringsarbete 

(av till exempel mögelsvamp och asbest), städning efter olyckor (som översvämning och brand), 

städning av ventilationskanaler, städning av industriella produktionslokaler (som renrum, 

produktionslokaler i livsmedels‐ och lantbruksindustri), byggstädning (som allmän byggstädning och 

avslutande byggstädning), desinfektion, städning av renrum eller operationssalar, om särskilda 

städkemikalier krävs. 

https://sisab.se/siteassets/vara-fastigheter/projekt/goda-exempel/overgripande/stadhandboken.pdf
https://www.alltomstäd.net/
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Städtjänster inom vård och omsorg 
Vid upphandling av städtjänster till vård och omsorg kan det finnas behov av att även inkludera 

desinfektionsmedel och andra produkter som behövs för att det ska bli tillräckligt rent vid städning. 

För sådana produkter finns inga hållbarhetskriterier ännu.  

Förbrukningsartiklar 
I de upphandlingar där även förbrukningsartiklar omfattas, exempelvis toalettpapper, tvål och 

maskindiskmedel, så finns kriterier för sådana produkter att hämta här: 

• Kemiska produkter exempelvis maskindiskmedel, handdiskmedel och dylikt. 

• Kosmetiska produkter exempelvis tvål och handkräm. 

• Mjukpapper exempelvis hushållspapper och toalettpapper. 

Systematiskt miljöarbete (KravID: 10855)  
Detta kriterium formuleras på likvärdigt sätt inom flera olika kriterieområden och ingår inte i externa 

synpunkter för städtjänster, det finns med för att ge en helhetsbild av kriterieområdet. 

Kvalificeringskrav 

Leverantören ska ha rutiner för ett systematiskt miljöarbete. Rutinerna ska vara dokumenterade, 

minst omfatta den verksamhet som omfattas av kontraktet och tillämpas under kontraktstiden. 

Rutinerna ska minst omfatta följande punkter: 

• Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter och sätta mål i den verksamhet som 

omfattas av uppdraget 

• Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna med 

tillhörande handlingsplaner för att förbättra verksamhetens miljöprestanda 

• Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för 

återkommande uppdatering av ovanstående 

• Rutiner för att registrera/utreda miljötillbud, miljöolyckor och miljöavvikelser 

• Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget 

• Rutiner för hur avvikelser hanteras samt rutiner för förbättring av anbudsgivarens 

miljöprestanda kopplat till uppdraget samt uppdatering av tillhörande handlingsplaner 

• Att det finns en namngiven kontaktperson för miljöfrågor gentemot den upphandlande 

myndigheten 

Förslag till bevis 
Leverantören ska på begäran kunna uppvisa något av exempelvis följande: 

• Leverantörens certifikat enligt ISO 14 001, EMAS eller andra likvärdiga miljöledningssystem 

som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder och är certifierade av 

ackrediterat organ. 

• Eget dokumenterat system som minst omfattar punkterna i kravet samt revisionsprotokoll 

från genomförd extern revision. Dokumentationen ska vara högst ett år gammal och ska vara 

undertecknat av behörig företrädare för leverantör och extern revisor. 

Förslag till uppföljning 

• Kontrollera att certifikatet är giltigt och utfärdat av ackrediterat organ. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stad-och-kemikalier/kemisk-tekniska-produkter-for-professionell-hygien-rengoring-och-underhall/kemiska-produkter/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stad-och-kemikalier/kemisk-tekniska-produkter-for-professionell-hygien-rengoring-och-underhall/kosmetiska-produkter/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/kontor-och-textil/pappersprodukter/mjukpapper/
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• Begär in revisionsprotokoll från genomförd extern revision av leverantörens egna 

dokumenterade kvalitetssystem. 

• Leverantören rapporterar punkterna i kravet till den upphandlande myndigheten. Detta 

inkluderar redovisning av miljömål och förbättringsåtgärder för att minska miljöpåverkan vid 

utförande av tjänsten eller leverans av produkterna. 

Motiv 

För att säkerställa att leverantören har de resurser och rutiner som krävs för att kunna uppfylla 

kraven och bevisa att de uppfylls genom att presentera de efterfrågade stödjande dokumenten är 

det motiverat att ställa ett krav på systematiskt miljöarbete. 

1. Miljömärkta städkemikalier 
Det finns många miljömärkta städkemikalier på marknaden, som granskats och verifierats av en 

oberoende tredje part gällande krav på miljö- och hälsomässiga effekter genom hela produktens 

livscykel. Kriteriet omfattar de städkemikalier som används inom städtjänsten för att rengöra de lokaler 

som ingår i kontraktet. 

Kriteriet miljömärkta städkemikalier minskar behovet av att ställa ytterligare kriterier på dem. Om 

den upphandlade organisationen inte vill ställa krav på miljömärkta städkemikalier utan istället vill 

ställa utvalda krav på kemiska produkter kan kriterierna för kemiska produkter hämtas här.  Exempel 

på kriterier som kan användas för att ställa krav på städkemikalier är: 

• Produktens miljöfarlighet (kravID 10582) 

• Sensibiliserande (allergiframkallande produkt) (kravID 10583) 

• Ingående ämnens hälsofarlighet (kravID 10027) 

• Parfym (kravID 10585) eller oparfymerat (KravID 10586) 

Detta kriterium är tänkt att användas tillsammans med kriterierna i avsnitt/undergrupp ”villkor för 

utförande av städtjänsten”. 

Miljömärkta städkemikalier (KravID: 11386), bas Nytt krav 

Miljömärkta städkemikalier innebär att produkterna har mindre belastning på miljö och hälsa. En 
tredje part har kontrollerat att kraven i miljömärkningen uppfylls av leverantören. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Städkemikalier som används vid utförandet av kontraktet ska vara märkta med någon eller några av 

följande märkningar: 

• Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för:  
o Handdiskmedel  
o Rengöringsmedel 
o Textiltvättmedel för professionellt bruk 

• EU Ecolabels kriterier för:  
o Rengöringsmedel för hårda ytor 
o Handdiskmedel 
o Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk 

• Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter  
• Annan likvärdig märkning 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stad-och-kemikalier/kemisk-tekniska-produkter-for-professionell-hygien-rengoring-och-underhall/kemiska-produkter/
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För samtliga miljömärkningar ska produkten ha licens enligt den/de versionen/versioner som är 

gällande vid sista anbudsdag. 

 

Leverantören åtar sig att se till att städkemikalierna har giltig licens under hela kontraktets tid. Senast 

vid avtalsstart ska leverantören lämna en förteckning över samtliga städkemikalier som används i 

städtjänsten till den upphandlande organisationen. Om leverantören tillhandahåller en likvärdig 

märkning ska leverantören presentera och beskriva varför den är likvärdig med den som efterfrågats 

och dokumentation som styrker detta ska kunna uppvisas på begäran. 

Om städkemikalier byts ut under avtalstiden ska leverantören utan oskäligt uppehåll lämna en 

reviderad förteckning. 

Undantag från kravet på miljömärkta produkter: 

Golvvårdsmedel som golvpolish, golvvax, polish/vax-borttagningsmedel som inte har rengörande 

effekt. 

Förslag till uppföljning 
Kontrollera att det finns en förteckning över använda städkemikalier, samt att det finns en giltig 

licens för dessa produkter på webbplatsen för till exempel: 

• Licens enligt Nordisk Miljömärknings kriterier (Svanen) för: 

o Handdiskmedel, version 6.0 

o Rengöringsmedel, version 6.0 

o Textiltvättmedel för professionellt bruk, version 3.0 eller senare 

• Licens enligt EU Ecolabels kriterier för:  

o Rengöringsmedel för hårda ytor, 2017 

o Handdiskmedel, 2017 

o Tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk, 2017 

• Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter 2018:1  

• Licens för annan likvärdig märkning som leverantören uppfyller kravet med 

Information om kravet 
Kravet innebär att samtliga städkemikalier som används vid utförandet av städtjänsten ska vara 

miljömärkta. Genom att använda detta kriterium fångas många viktiga miljöaspekter. Om detta krav 

används är det inte nödvändigt att ställa övriga krav på städkemikalier som finns för städtjänster, 

men kraven under villkor på städtjänsten är fortsatt relevanta att ställa i kombination med det här 

kravet.  

Motiv 
Inom städtjänster används många olika typer av rengöringsmedel. Detta kriterium innebär att de 

städkemikalier som används vid utförandet av städtjänsten ska vara miljömärkta. Miljömärkta 

produkter är granskade av en oberoende tredje part och uppfyller miljökrav under hela produktens 

livscykel. 

Golvvårdsmedel som golvpolish, vax och liknande som inte har rengörande effekt måste undantas 

från kravet då det inte finns sådana produkter som är miljömärkta.  
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Miljömärkta städtjänst (KravID: 11386), avancerad Nytt krav 
En miljömärkt städtjänst innebär att tjänsten minskar miljöbelastningen för flera miljöaspekter, till 

exempel utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och klimatpåverkan från transporter. En tredje part 

har kontrollerat att kraven i miljömärkningen uppfylls av leverantören. 

Tilldelningskriterium 

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud 

beskriva hur denne från och med kontraktsstart kommer tillhandahålla en städtjänst som är 

miljömärkt med Nordisk Miljömärkning (Svanen) för städtjänster, version 3.0 eller senare eller annan 

likvärdig märkning.  

Beskrivning ska avse hur kriteriet kommer att uppfyllas och leverantören ska på begäran kunna 

uppvisa dokumentation som styrker detta, till exempel giltig licens för Nordisk miljömärkning för 

städtjänster eller att en ansökan om licens är inlämnad för att licens kommer att vara beviljad senast 

vid kontraktsstart.   

Om leverantören tillhandahåller en likvärdig märkning ska leverantören presentera och beskriva 

varför den är likvärdig med den som efterfrågats och dokumentation som styrker detta ska kunna 

uppvisas på begäran. 

Förslag till bevis 

• Märkningar som uppfyller kravet, till exempel licens enligt Nordisk Miljömärkning (Svanen) för 

städtjänster, version 3.0  

• Licens för annan likvärdig märkning som leverantören uppfyller kravet med 

Förslag till uppföljning 
Leverantören ska kunna visa upp en giltig licens för nordisk miljömärkning för städtjänster eller 

annan likvärdig märkning från och med kontraktsstart.  Om leverantören inte har kunnat erhålla 

licens för miljömärkning i tid och detta inte beror på leverantören, eller något förhållande på dennes 

sida, kan annan teknisk dokumentation godtas. Den upphandlande myndigheten kan också själv 

kontrollera att det finns en giltig licens för städtjänsten på webbplatsen: Nordisk miljömärkning 

(Svanen). 

Om kravet verifierats med en likvärdig märkning begär in underlag från leverantören som visar hur 

den märkningen bedömts som likvärdig till den i kravet angivna märkningen. 

Information om kravet 
Innan det här tilldelningskriteriet ställs är det relevant att skaffa sig kännedom om hur marknaden 

ser ut för miljömärkta städtjänster. Det kan göras genom att framförallt ha dialog med och informera 

leverantörerna på marknaden av städtjänster så att kriteriet blir känt innan upphandlingen 

annonseras och det därmed blir större chans att det kan uppnås. Det finns flera olika metoder för att 

genomföra tidig dialog. Här kan du läsa mer om hur en tidig dialog kan genomföras.   

Den upphandlande organisationen väljer själv utvärderingsmodell där detta tilldelningskriterium kan 

ingå. Här kan du läsa mer om grunder för utvärdering av anbud.  

Två av villkoren för utförande av tjänsten ingår i en Svanenmärkt städtjänst, KravID 11388 
Doseringsutrustning och kravID 10859 Användning av städkemikalier. Det innebär att dessa villkor 
utgår om städtjänsten är miljömärkt.  

http://www.svanen.se/
http://www.svanen.se/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/Utforma-upphandlingsdokument/anbudsutvardering/
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Motiv 
En miljömärkt städtjänst omfattar de viktigaste aspekterna för en städtjänst. I bakgrundsdokumentet 

till Nordisk Miljömärknings kriterier för städtjänster version 3.0 listas följande aspekter som viktiga 

och omfattas av kriterierna:  

• förbrukning av städkemikalier och vatten  

• energianvändning  
• hälsa och arbetsmiljö 
• avfall  
• utsläpp till vattenmiljö 

 

I samma dokument anges att städkemikalier i städtjänster utgör en stor andel av den totala mängden 
tvätt- och rengöringsmedel till industriell och institutionell tvätt- och rengöring och därmed är viktiga 
att kravställa. 
 

Eftersom en miljömärkt städtjänst innebär att en tredje part har kontrollerat att kraven i 

miljömärkningen uppfylls av leverantören behöver den upphandlande organisationen bara följa upp 

tjänstens certifiering, inte de ingående kraven. Två av villkoren för utförande av tjänsten som finns i 

hållbarhetskriterierna för städtjänster ingår i en Svanenmärkt städtjänst, KravID 11388 

Doseringsutrustning och kravID 10859 Användning av städkemikalier. Det innebär att dessa villkor 

utgår om städtjänsten är miljömärkt. Upphandlande organisation får då färre krav att följa upp. 

2. Villkor för utförande av städtjänsten 
Den här undergruppen av kriterier hanterar hur städtjänsten utförs på ett sätt som minskar 

miljöbelastningen. Kriterierna innefattar hantering av städkemikalier, minskad användning av 

städkemikalier och avfallspåsar, utbildning, städmetoder, transporter och arbetsvillkor. 

Doseringsutrustning (KravID 11388), bas Nytt krav 
Doseringsutrustning som säkrar korrekt dosering av städkemikalier minskar överdosering och därmed 

utsläpp av städkemikalier till vattenmiljön.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Städkemikalier som används vid utförandet av kontraktet ska doseras med lämplig 

doseringsutrustning, till exempel automatiska doseringsanordningar, måttbägare eller andra typer 
av doseringsutrustning på den plats där städningen utförs. 

 
Om tvätt av moppar och dukar ingår i kontraktet omfattas även dessa av kravet på 

doseringsutrustning, exempelvis automatisk tvättmedelsdosering i tvättmaskinen. 

Förslag till uppföljning 
Om kravet verifierats med en miljömärkt städtjänst kontrolleras att det finns en giltig licens för den 

miljömärkta städtjänsten. Detta kontrolleras här: Nordisk Miljömärkning (Svanen). 

Kontrollera att leverantören har rutiner och/eller instruktioner som anger att doseringsutrustning ska 

användas vid städning av de ytor som omfattas av kontraktet.  

Om tvätt av moppar och dukar omfattas av kontraktet, kontrollera att det finns doseringsutrustning 

eller instruktioner som tydligt anger hur tvättkemikalierna ska doseras. 

https://www.svanen.se/contentassets/7940111fc74c4813ad2a494620a9478b/background-document_076_cleaning-services-076_norwegian.pdf
http://www.svanen.se/
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Gör stickprovskontroll vid städningens genomförande för att kontrollera att doseringsutrustningen 

används enligt rutiner/instruktioner. 

 

Motiv 
Korrekt dosering av städkemikalier minskar överdosering och därmed utsläpp av städkemikalier till 

vattenmiljö. Doseringsutrustning som förenklar doseringen säkerställer därmed att städpersonalen 

kan dosera olika kemikalier på rätt sätt. 

Resurseffektiv användning av soppåsar/avfallspåsar (KravID 11389), 

bas, Nytt krav 
Minskad användning av plastpåsar/soppåsar minskar mängden avfall. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Vid tömning av sopkärl1 ska resurseffektivitet och minskad användning av soppåsar/avfallspåsar 

eftersträvas. Leverantören ska därför säkerställa att byte av soppåse/avfallspåse i samband med 

tömning av respektive kärl endast sker vid behov.  

1Sopkärl kan vara papperskorgar, soptunnor och liknande. 

Förslag till uppföljning 
Kontrollera att leverantören har rutiner för tömning av sopkärl vid behov och följer dessa. 

Gör stickprovskontroll vid städningens genomförande för att kontrollera att soppåsar/plastpåsar 

endast byts vid behov. 

Information om kravet:  
Det här är ett funktionskrav, det vill säga ett krav som beskriver vad som ska uppnås istället för hur 

något ska uppnås. Fördelarna med denna typ av krav är att de öppnar upp för olika tekniker, 

arbetsmetoder och produkter med nya lösningar.  

Det är viktigt att planera in uppföljning av kravet för att säkerställa att man verkligen uppnår den 

avsedda funktionen. I detta kriterium ska det kontrolleras att papperskorgar och andra avfallskärl 

töms efter behov samt att påsar endast byts ut när det finns ett behov av byte. 

Motiv 
Soppåsar och sopsäckar står för en stor del av det avfall som kommer från städtjänster. Kriteriet 

syftar till att uppnå resurseffektivitet minska användningen av soppåsar/sopsäckar genom att 

uppmana till att endast tömma avfallskärl och byta påse när det finns ett behov av det. Ett minskat 

användande av påsar minskar mängden avfall samt minskar användningen av plast. 

Plast i soppåsar/avfallspåsar (KravID 11390), avancerat krav, Nytt krav  
Minskad användning av plast i soppåsar/avfallspåsar minskar mängden plastavfall. 

Tilldelningskriterium 

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud 

beskriva hur den systematiskt arbetar för att minska förbrukningen av jungfrulig plast1 i 

soppåsar/avfallspåsar.  
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1Jungfrulig plast avser här nyproducerad plast som inte består av återvunnen plast. 

Förslag till bevis 
Leverantörens beskrivning av vilka produkter eller lösningar som kommer att används vid utförandet 

av kontraktet för att minska förbrukningen av jungfrulig plast. 

Förslag till uppföljning 
Upphandlande myndighet kan följa upp genom att ha avstämningsmöten med leverantören där 

leverantören redogör för exempelvis vilka soppåsar som använts eller följer upp andra lösningar som 

leverantören angivit i sitt anbud. 

Information om kravet 
Det här är ett funktionskrav, det vill säga ett krav som beskriver vad som ska uppnås istället för hur 

något ska uppnås. Fördelarna med denna typ av krav är att de öppnar upp för olika tekniker, 

arbetsmetoder och produkter med nya lösningar.  

Exempel på sådana lösningar kan vara att öka användandet av soppåsar/avfallspåsar av återvunnen 

plast, att använda tunnare påsar/säckar eller att använda påsar av annat material. 

Motiv 
Soppåsar och avfallspåsar står för en stor del av det avfall som kommer från städtjänster1. För att 

uppnå mer cirkulära flöden behöver påsar av återvunnet material användas i större utsträckning 

alternativt kan plastpåsar, i vissa användningsområden, bytas ut mot exempelvis papperspåsar. 

Det finns påsar och säckar av hög andel återvunnen plast, 70–100 % på marknaden. 

1Nordisk Miljömärkning, bakgrundsdokument för städtjänster, 

https://www.svanen.se/contentassets/7940111fc74c4813ad2a494620a9478b/bakgrundsdokument_076_stadtjanster_nors

ka.pdf 

Tillgänglighetsanpassad objektsinformation (KravID 11391), baskrav 

Nytt krav  
Information om städmetoder och hur städkemikalier ska användas korrekt behöver finnas tillgänglig 

för olika funktionsvariationer för att all personal oavsett funktionsförmåga ska kunna uppnå en hög 

kvalitet på städning och säkerhet.  

Tilldelningskriterium 

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören i sitt anbud 

beskriva hur den säkerställer att städpersonal med olika funktionsvariationer har tillgång till 

tillgänglighetsanpassad objektsinformation för städtjänsten. Informationen ska minst omfatta: 

• Ergonomi 

• Hantering av städkemikalier 

• Städmetoder 

 

Leverantören ska i sitt anbud bifoga en beskrivning av hur objektsinformationen görs tillgänglig för 

städpersonal med olika funktionsvariationer. Beskrivningen ska omfatta vilka metoder som kommer 

att användas, hur genomförandet ska ske och vilket resultat detta ska leda till.  

https://www.svanen.se/contentassets/7940111fc74c4813ad2a494620a9478b/bakgrundsdokument_076_stadtjanster_norska.pdf
https://www.svanen.se/contentassets/7940111fc74c4813ad2a494620a9478b/bakgrundsdokument_076_stadtjanster_norska.pdf
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Förslag till uppföljning 
Kontrollera att de åtgärder för att tillgänglighetsanpassa objektsinformationen som leverantören 

beskrivit i anbudet har genomförts. 

Motiv 
Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i 

samhället på jämlika villkor. 

Universell design är att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och 

förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program 

och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. 

Att utforma objektsinformation för städtjänsten så att den tar hänsyn till människors olika behov och 

förutsättningar gynnar alla, inte bara personer med funktionsnedsättning. 

 

Utbildning arbetsledare (KravID: 10685) Basnivå 
Arbetsledare som har genomgått städ- och miljöutbildning kan på ett mer effektivt och 

resursbesparande sätt leda personalen för att säkerställa god städkvalitet. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Ansvarig arbetsledare ska ha genomgått en städutbildning enligt PRYL (Projekt Yrkesbevis 
Lokalvårdare), SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) eller likvärdigt. Notera att olika varianter av 
utbildning kan förekomma för att göra den tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Utbildningen 
ska minst innehålla områdena: 

1. Service och kvalitet, inklusive faktorer som kan påverka kvalitetsnivån. 

2. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö. 

3. Städningens grunder och arbetsplanering, inklusive hygien, spridningsvägar och olika städsystem. 

4. Miljö, inklusive kemisk-tekniska produkter, dosering, kemiska begrepp, säkerhetsdatablad och pH-
skalan. 

5. Redskap och maskiner, inklusive olika städmaterial samt skydds- och säkerhetsbestämmelser. 

6. Golvmaterial och underhållsmetoder, inklusive entrésystem. 
 

Förslag till uppföljning 
Dokumentation som visar att ansvarig arbetsledare har genomgått städutbildning enligt kravet. 

Motiv 
En av förutsättningarna för att städtjänsten ska resultera i god städkvalitet är att arbetsledaren på ett 

effektivt och resursbesparande sätt leder personalen som genomför städningen. Det kan till exempel 

innebära att se till att all personal har kunskap om dosering av städkemikalierna på det aktuella 

städobjektet. En städutbildning som omfattar punkterna i detta kriterium ger arbetsledaren de 

kunskaper som behövs. 

Utbildning personal (KravID: 10857) Avancerat 
Personal som genomgått städ- och miljöutbildning kan på ett mer effektivt och resursbesparande sätt 

genomföra städtjänsten med god kvalitet. 

Särskilda kontraktsvillkor 
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Städpersonal som utför arbete enligt kontraktet ska senast inom [tre månader eller annan tid som 

bestäms av den upphandlande myndigheten] ha genomgått en städutbildning enligt PRYL (Projekt 

Yrkesbevis Lokalvårdare), SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) eller likvärdigt. Notera att olika 

varianter av utbildning kan förekomma för att göra den tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga 

Utbildningen ska minst innehålla områdena: 

1. Service och kvalitet, inklusive faktorer som kan påverka kvalitetsnivån. 

2. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö. 

3. Städningens grunder och arbetsplanering, inklusive hygien, spridningsvägar och olika städsystem. 

4. Miljö, inklusive kemisk-tekniska produkter, dosering, kemiska begrepp, säkerhetsdatablad och pH-

skalan. 

5. Redskap och maskiner, inklusive olika städmaterial samt skydds- och säkerhetsbestämmelser. 

6. Golvmaterial och underhållsmetoder, inklusive entrésystem. 

7. Kravet gäller också vid eventuellt byte av personal. När personalen byts ut ska städutbildning enligt 

ovan ha genomgåtts senast två månader efter bytet. 
 

Förslag till uppföljning 
Namn och bevis för genomgången utbildning uppvisas senast sex månader efter kontraktsstart. 

Vid personalbyte följs namn och utbildning upp för den/de nya personer som omfattas av kontraktet.  

Information om kravet 
För städuppdrag inom vård- och omsorg där det är extra viktigt med hygien bör personalen vara 

utbildad vid kontraktsstart. För övriga städuppdrag kan det vara lämpligt att ge leverantören en viss 

tid efter kontraktsstart för att utbilda personalen, till exempel 6 månader. 

Motiv 

En av förutsättningarna för att städtjänsten ska resultera i god städkvalitet är att personalen 

genomför städningen på ett effektivt och resursbesparande sätt. Det kan till exempel innebära att ha 

kunskap om hur städkemikalier ska doseras. En städutbildning som omfattar punkterna i detta 

kriterium ger personalen de kunskaper som behövs.  

 

Användning av städkemikalier (KravID: 10859) Avancerat 
Användningen av städkemikalier är den största miljöbelastningen vid utförande av städtjänster och 

genom att minska användningen av städkemikalier minskar den totala miljöbelastningen. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Vid utförandet av städtjänsten ska mängden städkemikalier som används vara lägre än 400 

mikroliter/kvadratmeter [µl/m2] Det ska redovisas årligen1.  

Leverantören ska årligen redovisa statistik för mängden städkemikalier, angivet i liter, som använts 

vid utförandet av städtjänsten.  

1Mängden städkemikalier per m2 beräknas enligt följande: 

Mängden städkemikalier per m2 = total mängd städkemikalier [mikroliter] / total städad yta [m2] 

1Total mängd städkemikalier (exklusive eventuella specialprodukter enligt beskrivning ovan) = antal liter 

städkemikalier omräknat i mikroliter, det vill säga X liter = X* 1000 000 mikroliter. 
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Städfrekvens = antal städtillfällen per år 
Total städad yta = städad yta i m2 * städfrekvens 
 

Förslag till uppföljning 
Om kravet verifierats med en miljömärkt städtjänst kontrolleras att det finns en giltig licens för den 

miljömärkta städtjänsten. Detta kontrolleras här: Nordisk Miljömärkning (Svanen). 

Begär in underlag för beräkning av den totala mängden städkemikalier. 

Om kravet verifierats med beräkning kontrolleras att den totala mängden använda städkemikalier 

inte överstiger 400 mikroliter/kvadratmeter. Om upphandlingen omfattar många olika objekt och 

beräkningen därav blir omfattande kan uppföljning göras genom stickprov. Man kan till exempel göra 

stickprov på ett objekt per år. 

Information om kravet 
Observera att produkter som används för specialstädning inte omfattas av kriteriet och därför inte 

ska ingå i beräkningen av total mängd använda städkemikalier. 

Motiv 
Mängden städkemikalier som används vid utförandet av städtjänster innebär en påverkan på 

framförallt vattenmiljön där produkterna hamnar efter användning.  

Begränsningen av städkemikalier till 400 mikroliter per städad yta är hämtad från kriterierna för 

städtjänster som Nordisk Miljömärkning (Svanen) har tagit fram i sin version 3 av kriterierna. 

Alternativa drivmedel (kravID 11399) Bas nivå Nytt krav 
Fordon som körs på förnybara drivmedel eller el bidrar till att minska koldioxidutsläppen. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Om fordon används i tjänsten och används vid utförandet av kontraktet, ska det finnas 

minst xx stycken/procent fordon som drivs med förnybart drivmedel. 

Med förnybart drivmedel menas: 

• Bioetanol (ED95/E85/75) 

• El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas 

där fordonen långtidsladdar. 

• Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal. 

• Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100) 

• Vätgas 
 

Förslag till uppföljning 
Kravet kan följas upp genom en fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur 

vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el. 

Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart. 

Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar 

regelbundet. 

Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på HVO-drivmedel, fordonsgas, etanol-drivmedel, vätgas. 

http://www.svanen.se/
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Biogas kan verifieras med grön gas-avtal.  

Motiv 
Transporter som ingår i städtjänsten utgör en av de större miljöbelastningarna från en städtjänst, 

vilket gör det relevant att se över hur mängden utsläpp av koldioxid kan minskas Förhöjda halter 

koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären bidrar till en successivt minskad utstrålning av värme 

från jordens yta och bidrar därför till växthuseffekten. Fordon som körs på förnybara drivmedel eller 

el bidrar till att minska koldioxidutsläppen.  

 

Städmetoder (KravID 11392), basnivå Nytt krav 
Torra städmetoder minskar mängden kemikalier vid rengöring jämfört med fuktiga metoder. 

Särskilda kontraktsvillkor 

Enbart torra städmetoder ska användas där det är möjligt med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav. 

Fuktiga metoder kan användas efter att ytan rengjorts med torra metoder.  

Leverantören ska vid kontraktsstart redovisa rutiner för de städmetoder som används. Om fuktiga 

metoder inte föregås av torra metoder ska detta motiveras. 

Förslag till uppföljning 
Kontrollera att leverantören har rutiner där det framgår vilken städmetod som ska användas på vilka 

ytor. 

Gör stickprovskontroll vid städningens genomförande för att kontrollera att städmetoder används 

enligt rutinerna. Kontrollera att fuktiga metoder inte används utan att torra metoder först använts. 

Motiv 
Om en stor del av smutsen samlas upp med torra metoder så innebär det att mindre mängder 

partiklar hamnar i vattenmiljön efter fuktiga metoder.  

Torra metoder innebär också ett minskat användande av städkemikalier under rengöringen, vilket i 

sin tur resulterar i mindre utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen direkt till vattenmiljön. Det ska 

dock noteras att mikrofiberdukar och moppar tvättas och därmed ger utsläpp till vattenmiljö, men 

den mängden tvättkemikalier som antas vara mindre än den mängd konventionella rengöringsmedel 

som används vid fuktiga städmetoder. 

Mer information om städmetoder finns här:  

https://sisab.se/siteassets/vara-fastigheter/projekt/goda-exempel/overgripande/stadhandboken.pdf  

En relativt ny städmetod är rengöring med ultrarent vatten, som rengör med avjoniserat och 

partikelfritt vatten. Metoden kräver installation av utrustning på plats samt filterbyten. Jämförelser 

mot rengöring med torra metoder och/eller med fuktiga metoder med rengöringsmedel saknas i 

dagsläget. Det saknas också information om hur den totala miljöpåverkan blir med denna metod. 

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster (KravID: 11168) 
Detta kriterium är oförändrat och ingår inte i externa synpunkter för städtjänster, det finns med för 

att ge en helhetsbild av kriterieområdet. 

https://sisab.se/siteassets/vara-fastigheter/projekt/goda-exempel/overgripande/stadhandboken.pdf
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Särskilda kontraktsvillkor 

1. Leverantörens åtagande 

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1–5. 
Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, 
semester och arbetstid enligt [bilaga 1a eller bilaga 1b]. 
 
De arbetsrättsliga villkoren i [bilaga 1a eller bilaga 1b] benämns ”Villkoren”.  
 
Leverantören ska säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer som direkt 
medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Leverantören ska också säkerställa att 
dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 4. 
 
Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. Vilka 
arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren framgår av [bilaga 1a 
eller bilaga 1b]. 
 
Åtagandet avser arbete som utförs enligt svensk arbetsrätt. 
 
2. Justering av Villkoren under kontraktstiden 
 

Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om 

kollektivavtalet omförhandlas äger [Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. 

Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas. 

Om Villkoren justeras kommer [Den upphandlande myndigheten] skriftligen underrätta leverantören 

om detta. Leverantören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan 

underrättelse, börja tillämpa dessa justerade Villkor. 

3. Hur Villkoren kan uppfyllas 

Leverantören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid genom att tillämpa dessa. 

Leverantören kan även uppfylla dem på följande alternativa sätt: 

• genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige 

på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta 

avtal, 

• genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal som 

tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara 

bunden av det, eller 

• genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt lagen 

(1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar villkor om lön, semester och 

arbetstid i enlighet med denna lag. 

 

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer. 

4. Uppföljning 
 

[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. 

Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision. 

4.1 Egenrapportering 
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På begäran av [Den upphandlande myndigheten] ska leverantören senast den [välj datum eller ange 

antal veckor] från det att begäran mottogs skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen 

lämnas i formulär enligt bilaga 2: formulär för egenrapportering. Leverantören ska lämna den 

rapportering som framgår av bilagan och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter. 

4.2 Revision 

Leverantören ska möjliggöra för [Den upphandlande myndigheten] att själv eller genom ombud 

utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att 

leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och att Villkoren efterlevs. Leverantören ska i 

samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att 

kontrollera att Villkoren efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och 

anställningsavtal för berörda arbetstagare. 

5. Hantering av brister 
 

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den 
dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 4 ska rättelse ske inom den tid som bestäms av 
[Den upphandlande myndigheten.] 
 
Vid bristande efterlevnad av Villkoren ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören 
framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. 
Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten]. 
 
[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om 
leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd 
åtgärdsplan. [Den upphandlande myndigheten] har också rätt att säga upp kontraktet med 
omedelbara verkan vid allvarliga brister i Villkorens efterlevnad. 
 
[1] Med upphandlande myndighet avses också upphandlande enhet. 

 

Förslag till bevis 
Leverantörens accept i anbudet om att Villkoren kommer att uppfyllas under kontraktets löptid. 

Förslag till uppföljning 
Egenrapportering enligt punkt 4 kan ske på bilaga 2: formulär för egenrapportering. Läs mer om hur 

kontraktsvillkoren kan följas upp i Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-

villkor-vid-upphandling/ 

Bilagor 
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/11168: 

• Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 

• Bilaga 1a - villkor för lön, semester och arbetstid (Fastighets & Almega) 

• Bilaga 1b - villkor för lön, semester och arbetstid (Kommunal & Almega) 

• Bilaga 2 - formulär för egenrapportering 

• Bilaga 3 - tidsatt åtgärdsplan för arbetsrättsliga villkor 

• Behövlighetsbedömning - städtjänster 
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/11168
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7232/2
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7228/2
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7229/2
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7230/2
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7361/2
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/wizard/attachments/7227/2


Utskriftsdatum: 2019-11-21   

   
 

16 (16) 

 


	STÄDTJÄNSTER
	Inledning
	Miljökrav
	Arbetsrättsliga villkor
	Städmetod

	Omfattning
	Tvätt av moppar och dukar
	Fönsterputsning
	Specialstädning
	Städtjänster inom vård och omsorg
	Förbrukningsartiklar


	Systematiskt miljöarbete (KravID: 10855)
	Förslag till bevis
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	För att säkerställa att leverantören har de resurser och rutiner som krävs för att kunna uppfylla kraven och bevisa att de uppfylls genom att presentera de efterfrågade stödjande dokumenten är det motiverat att ställa ett krav på systematiskt miljöarb...
	1. Miljömärkta städkemikalier
	Miljömärkta städkemikalier (KravID: 11386), bas Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet
	Motiv

	Miljömärkta städtjänst (KravID: 11386), avancerad Nytt krav
	Förslag till bevis
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet
	Motiv

	2. Villkor för utförande av städtjänsten
	Doseringsutrustning (KravID 11388), bas Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	Resurseffektiv användning av soppåsar/avfallspåsar (KravID 11389), bas, Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet:
	Motiv

	Plast i soppåsar/avfallspåsar (KravID 11390), avancerat krav, Nytt krav
	Förslag till bevis
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet
	Motiv

	Tillgänglighetsanpassad objektsinformation (KravID 11391), baskrav Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	Utbildning arbetsledare (KravID: 10685) Basnivå
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	Utbildning personal (KravID: 10857) Avancerat
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet
	Motiv
	En av förutsättningarna för att städtjänsten ska resultera i god städkvalitet är att personalen genomför städningen på ett effektivt och resursbesparande sätt. Det kan till exempel innebära att ha kunskap om hur städkemikalier ska doseras. En städutbi...
	Användning av städkemikalier (KravID: 10859) Avancerat
	Förslag till uppföljning
	Information om kravet
	Motiv

	Alternativa drivmedel (kravID 11399) Bas nivå Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	Städmetoder (KravID 11392), basnivå Nytt krav
	Förslag till uppföljning
	Motiv

	Arbetsrättsliga villkor för städtjänster (KravID: 11168)
	Förslag till bevis
	Förslag till uppföljning
	Bilagor


