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Coop ingår Facility Management-avtal med Coor  
 
Coop har idag tecknat ett avtal med Coor Service Management AB gällande Facility 
Management tjänster för 350 butiker i Sverige och Coops kontor i Solna.  
 
Avtalet är femårigt och gäller servicetjänster som lokalvård, avfallshantering och säkerhet 
liksom tekniska tjänster till ett värde av cirka 150 miljoner kronor årligen.  
 
Coop har idag avtal med cirka 2000 leverantörer inom detta område. Avtalet med Coor 
innebär en markant reducering av antalet leverantörer och ett harmoniserat arbetssätt. I 
avtalet ingår också en etablering av en central kundtjänst för felanmälan och hantering av 
butikernas och kontorets servicebehov.  
 
 – Detta avtal ger oss en resurseffektiv lösning på service och tekniska tjänster för 
butikerna och vårt kontor, med tiotals miljoner kronor i kostnadsbesparing årligen. Vi 
frigör också tid för personalen i butikerna att ytterligare fokusera på att ge våra kunder 
bästa tänkbara service, säger Johnny Capor, tf vd och koncernchef KF och Coop. 
 
Coop Inköp & Kategori AB gjorde med bistånd från KF Fastigheter AB upphandlingen 
under första halvåret i år. Coop får genom avtalet förutom kostnads- och tidsbesparingar, 
också mycket god kontroll på att servicetjänsterna och de tekniska tjänsterna, som då Coor 
Service Management AB ansvarar för, följer Coops uppförandekod. 
 
 – Vi är oerhört glada över att få starta ett nytt samarbete med Coop och ser fram mot 
uppgiften att ta över ansvaret för att samordna, leda och utveckla servicen till deras butiker 
och kontor, säger Ulf Wretskog, vd för Coor Service Management i Sverige. 
 
Avtalet träder i kraft 15 januari 2014. Det implementeras under 2014 i takt med att 
existerande avtal på området löper ut. 
 
 
För ytterligare information: 
Marika Hjelm Siegwald,  Kommunikationschef Coop Inköp & Kategori,  

tele: 070-614 99 35, marika.hjelmsiegwald@coop.se 
Coops pressjour,  tel. 010-743 13 13 
Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management,  

tel: 08 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com 

Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Coop Online  
och Coop Daglivs. Som medlem får du medlemsåterbäring på upp till 5 % på det du handlar. Se även www.coop.se 
Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft 
FM), fastighetsservice (hard FM), industriservice och strategisk rådgivning. Läs mer om Coor på www.coor.com. 

http://www.coop.se/

