
Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Beställningsguide för möbler
I Göteborgs Stad har vi tre olika ramavtal för möbler, det är möbler till skola, 
möbler till förskola och möbler till kontor och offentliga miljöer. Det innebär att 
du som ska köpa möbler för dessa miljöer behöver välja möbler från det 
upphandlade sortimentet och från de leverantörer vi har ramavtal med.

Inköp och upphandling har tagit fram denna guide som ska hjälpa dig med 
beställningen. Genom att klicka på processkartan till vänster så kommer du att 
guidas genom beställningen. Börja med översta rutan och klicka sedan vidare.

Två olika sortiment
Sortimentet är uppdelat i ett standardsortiment och ett övrigt sortiment. Inköp 
och upphandling har tagit fram ett standardsortimentet med produkter som är 
framtaget för att tillgodose behoven hos majoriteten av stadens verksamheter. 
De finns presenterade på Göteborgs Stads mobelkatalogen.goteborg.se och är 
kontrollerade enligt miljö, tillgänglighet och kvalitet.

Det övriga sortimentet har också miljö- och kvalitetskrav och ska användas i de 
undantagsfall standardsortimentet inte tillgodoser ditt behov. Mer finns att läsa 
på ”Om sortiment” på mobelkatalogen.

För att leverantörerna ska få leverera produkter utanför standardsortimentet 
måste du som beställare verifiera det skriftligt eller via mail. Klicka här om du vill 
läsa mer.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor
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https://mobelkatalog.goteborg.se/om-sortimentet/
https://avtalsnyheter.goteborg.se/wp-content/uploads/2020/11/informationsblad-mobelavtal.pdf


Steg 1: Inför en beställning
Vad behöver du som beställare tänka på vid val av möbler?

Innan du gör en beställning behöver du göra en inventering. Använd 
följande frågor:
• Vad för möbler har vi i dag som vi kan fortsätta att använda?
• Hur ser lokalen ut? 
• Hur och vilka ska använda rummet? Vilka behov har de?
• Kan vårt behov tillgodoses, helt eller till viss del, av det som finns 

utlagt på Tage? 

Glöm inte att tillgänglighetsanpassa rummet!
Visste du att 1 av 5 göteborgare har en funktionsvariation? Göteborgs 
Stad ska vara en stad för alla och med rätt inredning gör vi våra 
verksamheter tillgängliga för fler! Tänk på att vid planering av lokalen 
ska den tillgänglighetsanpassas.

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor

Tage – stadens interna återbrukssajt
På Tage kan stadens verksamheter annonsera, boka och efterlysa möbler, inredning 
och inventarier så att användbara saker kan cirkulera och återbrukas inom staden. Att 
välja återbruk minskar både stadens miljöpåverkan och inköpskostnader. 
Gå till Tage (du behöver vara inloggad på intranätet).
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Det är inte alltid enkelt att veta hur man ska inreda ett rum eller vilka möbler som 
krävs vid olika behov. Till din hjälp finns olika alternativ hos leverantörerna:

• Enklare rådgivning
Om du som beställare har lite koll, men behöver ändå hjälp med att välja så kan du 
kontakta leverantörerna för enklare rådgivning som är gratis. Du hittar 
kontaktuppgifterna på möbelkatalogen.

• Köpa inredningsförslag från leverantörerna 
Om du som beställare behöver stöd kan du meddela en eller flera leverantörer. 
Berätta om ditt behov och de återkommer utan kostnad med en offert. Om tjänsten 
beställs ska den resultera i ett inredningsförslag med konkreta möbler som kan 
användas som underlag vid beställning. 

• Inredningsarkitekt
Om du behöver stöd i allt från inredning till val av möbler kan du använda dig av en 
inredningsarkitekt. Inredningsarkitekt omfattas inte av något ramavtal och ska 
därför köpas enligt Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling.

Jag behöver stöd

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor

Bra att veta!
• Vid behov ska du som beställare kostnadsfritt kunna prova möbler i 

leverantörens utställningslokal
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Hur din beställning blir påverkas av beställningens uppskattade värde. 

• Vid en kostnad som beräknas understiga 500 000 kronor kontaktar du den 
leverantör som bäst tillgodoser ditt behov.

• Vid en kostnad som beräknas överstiga 500 000 kronor ska förfrågan 
annonseras i Proceedo till samtliga leverantörer som sedan får möjlighet 
att lämna anbud. 

Är du osäker på beställningsvärdet kan du antingen:

• Skicka en fråga till en eller flera leverantörer för att undersöka hur 
prisbilden ser ut. 

• Se vad ni tidigare har betalat för motsvarande produkter.

• Jämföra möblerna på mobelkatalogen.goteborg.se.

Steg 2: Uppskatta värde

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor
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Om din beställning beräknas understiga 500 000 ska du beställa möbler från den leverantör som bäst 
tillgodoser dina behov. Det innebär att du beställer möbler direkt från leverantören och utgår ifrån en eller 
flera av nedanstående parametrar:
• Funktionalitet
• Miljöprestanda
• Estetiska utformning 
• Anpassning till befintliga möbler och annan inredning
• Anpassning till lokalens utformning och funktionalitet
• Tillgänglighetsanpassning
• Ergonomiska kvalitet
• Leveranstid
• Pris inklusive eventuella tilläggstjänster som inte ingår i produktens pris

Du ska som beställare jämföra samtliga leverantörers möbler, vilket kan göras på möbelkatalogen. Det är viktigt 
att du preciserar vilket utförande du vill beställa möbeln i när du är i kontakt med leverantörerna, exempelvis 
kulör. För att få reda på pris, funktion och utförande använder du möbelkatalogen.

Jämför leverantörernas produkter genom referensnumret
Majoriteten av möbler som finns i möbelkatalogen har referensnummer som kan användas för att jämföra 
motsvarande produkt hos de andra leverantörerna. Genom att skriva in referensnumret i möbelkatalogens 
sökfunktion får du upp dessa produkter för att sedan kunna jämföra dem. 

Exempel: Om du hittar en barstol hos en leverantör så kan du kopiera referensnumret och skriva in i 
sökfunktionen. I detta exempel är referensnumret "K-10A", vilket då innebär att alla motsvarande barstolar 
kommer upp. 

När du hittar en produkt du gillar, prova att skriva in referensnumret i sökfunktionen för att enklare jämföra vad 
övriga leverantörer har för motsvarande produkt och se vilken som bäst tillgodoser ditt behov. 

Under 500 000

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor
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Om din beställning beräknas överstiga 500 000 kronor ska du genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning. 
Det innebär att du skickar en förfrågan till samtliga leverantörer via Proceedo. Förfrågan ska 
innehålla produktkrav och utvärderingskriterier baserade på ditt behov. Därefter svarar 
leverantörerna med produkter som uppfyller dessa. Den leverantör som har lägst pris utifrån de 
utvärderingskriterier du använt dig av får leverera möblerna. Mallar finns i Proceedo, under 
avtalet.

De utvärderingskriterier som får användas ska grundas på nedanstående parametrar: 
• Funktionalitet
• Miljöprestanda
• Estetiska utformning 
• Anpassning till befintliga möbler och annan inredning
• Anpassning till lokalens utformning och funktionalitet
• Tillgänglighetsanpassning
• Ergonomiska kvalitet
• Leveranstid
• Pris inklusive eventuella tilläggstjänster som inte ingår i produktens pris

Över 500 000

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor
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Bra att veta!
Du som beställare kan referera till produkter från möbelkatalogen, vilket innebär att du själv inte behöver ställa några 
produktkrav och dessutom vet vilken möbel du får. Dessutom säkerställer du det maximala priset leverantören får 
offerera. Ange då referensnumret för respektive produkt som finns i möbelkatalogen. Dock förutsätter det att 
referensnumret skrivs X-X och inte X-X-X.

Om du som beställare inte refererar till produkter från möbelkatalogen får leverantören offerera vilka produkter de vill i 
sitt sortiment, både från standardsortimentet och övrigt sortiment 



Så beställer du

Beställningar ska alltid genomföras i Proceedo och följa din förvaltnings lokala rutiner. 

Vilka leveransvillkor gäller?

• Priser inkluderar frakt och montering. Vid leverans under 5 000 kr kan en 
leveransavgift tas ut, dock högst 10 % av beställningens värde. Kostnader för 
tjänster som fast montering kan tillkomma.

• Varan ska levereras på avtalad tid som ska framgå av orderbekräftelsen. Har ingen 
tid avtalats ska varan levereras senast åtta veckor efter beställning. 

• Leverantören ska meddela exakt tidpunkt för leveransen senast en vecka innan. 

• Leverans får inte ske tidigare än vad som överenskommits utan medgivande från 
dig som beställare.

Reklamera – vad gör jag om något blir fel?

Vid sista leveransdatum innebär det att alla produkter som beställts ska vara 
användbara. I de fall som leverantören inte kan leverera inom ska de betala vite.

Ångerrätt – vad gör jag om jag ångrar mig efter beställningen?

Då möblerna specialtillverkats går det inte att kräva ångerrätt. 

Steg 3: Beställning

Särskild fördelningsnyckel.
Här väljer du  en leverantör 
utifrån ditt behov, ingen 
rangordning utan ditt behov 
styr.

Steg 3: Beställning
Leverans sker enligt överenskommelse mellan dig 

som beställer och leverantören

Förnyad konkurrensutsättning
Du skickar en beställning till 
samtliga leverantörer som 
svarar med produkter som 
passar ditt behov.

Steg 2: Uppskatta värde
Beroende på vilken kostnad det blir påverkas 

avropsformen som du får använda dig av.

Kontakta leverantör för 
rådgivning, 

möbleringsförslag eller 
upphandla en 

inredningsarkitekt.

Steg 1: Inför en beställning
Du måste inventera innan en beställning. Tänk på 
rummet, dina möbler och vilka som ska använda 

ditt rum och vilka behov de har.

Jag behöver 
stöd

Jag vet vad 
jag behöver

Under 
500 000 
kronor

Över 
500 000
kronor

startsida

Har du frågor eller behöver hjälp?
Du kan alltid kontakta Inköp och upphandling. Har du frågor eller behöver hjälp i form av 
konsulttjänster kontaktar du kundservice via 031-366 37 00 eller kundservice@ink.goteborg.se
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