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Staden ansluten till ett avtal för möbler som upphandlats av SKL kommentus och  det finns 
flera leverantörer utan avropsordning, det betyder att det ska göras en förnyad 
konkurrensutsättning varje gång inköp över 300 000 kr ska göras. Då ska en förfrågan skickas 
ut till företagen på avtalet och sedan ska de inkomna anbuden utvärderas. Möbler finns alltså 
inte sökbara och att köpa direkt i Agressos utan beställning behöver göras och läggas in i 
Agresso för att faktureringen ska bli rätt, även då ordervärdet är under 300.000. 
 
På möbelavtalet finns många olika leverantörer och för område B, möbler för förskola har 
extra hårda kemikaliekrav ställts. Till förskoleverksamheter ska därför bara artiklar köpas ur 
detta område, inklusive tillhörande kompletterande sortiment samt område K, madrasser. 
 
Mattor finns ibland i leverantörernas kompletterande sortiment för förskola eller i övrigt 
sortiment inom andra områden i möbelavtalet men mattor finns också i avtal för lekmöbler 
och lekmattor och annan textil såsom metervaror av t.ex. vaxduk, filt och olika tyger finns 
istället i stadens avtal för bild- och formmaterial. För bild- och formmaterial är Lekolar 
leverantör och för lekmöbler och lekmattor ABA-skol. 
 
För mer information om möbelavtalet samt skriva upp sig på lista för nyhetsbrev, kontakta 
inköpssupporten och/eller avtalsförvaltare på serviceförvaltningen:  
 
Inköpssupport: 08-50811020, 
https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Support.aspx  
 
Avtalsförvaltare: rebecka.lindvall@stockholm.se 
 
Här finns information om avtalet och typfallskatalog (katalog över de artiklar som ingår i 
avtalet): https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-
upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/kontor-och-forbrukning/mobler-2017/ 
 
 
Undvik möbler med flamskyddsmedel tillsatta och sådana med en yta med 
vatten/smutsavvisande behandling som innehåller fluor. Det är bra att fråga leverantören 
innan en möbel köps in, för att få en bättre specifikation på vad den innehåller. Det går bra att 
höra av sig till kemikaliecentrum så hjälper vi er formulera frågorna och utvärdera svaren. 
Välj gärna trämöbler och miljömärkta möbler, försök att minska mängden plast i inredningen 
genom att t.ex. inte välja textilier i syntetmaterial. 
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Här följer några alternativ på madrasser och stapelbara sängar. Andra alternativ är t.ex. 
dubbelvikta täcken på liggunderlag men det finns inte på det här avtalet. Tänk på att 
alternativt material som används vid vilan också måste följa hygienreglerna med regelbunden 
tvättning. 
 

 
När vilmadrasser ska bytas ut, välj inte nya madrasser med PVC-överdrag. Även om många 
ftalater nu är förbjudna så är inte alla det och det finns andra mjukgörare som inte är så väl 
undersökta än, som används istället ftalater i PVC-plast. Alla vilmadrasser på avtalet som 
staden är ansluten till har Svanens miljömärkning och har även gått igenom 
kemikaliecentrums kemiska analyser utan anmärkning. För skötbordsmadrasser är det lite 
annorlunda eftersom de köps tillsammans med skötborden, se nedan. 
 
Några bra val i upphandlat sortiment: 
 
 Madrasser med Svanens märkning finns från flera leverantörer och även som 

skötbädd: 
Madrasserna är avtorkningsbara med sprit och finns i standardmått med antingen 
polyesterkärna eller skumkärna, polyester är eventuellt bättre miljömässigt men kan ge 
lite sämre komfort och hållbarhet. Finns även som vikbar. Till madrasserna finns oftast 
även vilset i Öko-tex-märt tyg (en miljömärkning som är mindre skarp än Svanen och 
GOTS men bättre än ingen märkning)  
 
Se sidan 1357-1374 i katalogen här för vilmadrasser: 
https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-
block/mobler-2017/typfallskatalog-mobler-v.3-20190717.pdf  
 
Skötbord: 7610531, ABA-Skol ”Nils” är det enda i katalogen (länken ovanför) som har 
den Svanenmärkta madrassen, se sidan 714. Behövs något av de andra skötborden, fråga 
om de kan leverera det med den Svanenmärkta madrassen i stället eftersom det annars 
verkar kunna vara en PVC-madrass (det är otydligt angående materialen i katalogen, 
Lekolar anger att det är polyuretan (ok material) men det är samma bild som på övriga 
där det anges ”konstläder” och inte vilken materialtyp det rör sig om). 

 
För fristående verksamheter finns även följande bra val: 
 
 Ekologiska madrasser från www.lyreseko.se. Exklusiva miljömärkta (GOTS) 

madrasser med endast naturligt innehåll (plastfria) och bra hållbarhetstänk. Det finns 
också överdrag och vilset till i ekologisk bomull som går att tvätta på 95 grader. Det finns 
även en vikbar variant. En av dem samt filt m.m. finns att beställa här: 
https://www.gronvardag.se/produkt/algots-ekologiska-barnmadrass-till-spjalsang/  
 

 Polyester/PE/kallskumsmadrass och skötbädd från www.tystaleksaker.se. Madrassen 
är tunnare och ca tre gånger lättare än de klassiska vilmadrasserna vilket gör den enklare 
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att hantera och är därför bra arbetsmiljömässigt, överdraget av polyester är avtagbart, lätt 
att torka av, även med sprit och kan tvättas i 60 grader. Madrassen kan också fås som 
skötbordsunderlägg samt kan måttbeställas, allt är Öko-tex-märkt. Vilset med filt i 
ekologisk bomullsfleece finns till (GOTS-märkt) tvättbart i maskin på 60 grader (40 
grader för filten). 

 

 
Det finns också en sorts stapelbara sängar med en ram av hård PVC och polyestertyg spänt 
över. De är ett ok val i och med att hård PVC inte behöver mjukgörare. Dessa leverantörer har 
den här typen av säng, en finns även i trä, men de finns inte i det upphandlade avtal som 
staden anslutit till: 
 

 ABA-skol: 4902096 och 7525730, med och utan överdrag, samt tillhörande lakan 
och vagn för att kunna stapla upp och rulla undan sängarna. 

 AJ-produkter: 391311 samt tillhörande lakan och vagn för att kunna stapla upp och 
rulla undan sängarna. 

 Form och miljö: 7121 Ur och skur, säng av hårdplast samt tillhörande madrass, 
bäddset, och vagn för att kunna stapla och rulla undan sängarna. Madrassen har 
bomullsöverdrag som finns i fyra olika färger och köps separat, den har samma 
artikelnummer som sängen. 

 Form och miljö: 7123 Jonas säng av bokträ där madrass ingår men det finns ingen 
information om material i madrassen, samma bäddset som för Ur och Skur ovan 
passar även denna. Hjul finns att köpa till för att kunna stapla och rulla undan 
sängarna. Troligtvis lite tyngre än plastsängarna men ett bra val iom att den är gjord av 
trä. 

 Lekolar: 35525. Det står att överdraget är gjort av vinyl och polyester men det är fel 
enligt samtal med Lekolar, det är ramen som är vinyl (PVC). Det finns också 
tillhörande lakan samt vagn för att kunna stapla upp och rulla undan sängarna. 

 
 

 
Många mattor (samlingsmattor etc) i sortimenten är gjorda av syntetmaterial. Vissa mattor i 
ull och eventuellt andra naturmaterial (t.ex. bomull) finns också i sortimenten. Kemikalie-
centrum rekommenderar naturmaterial för mattor.  
 
Mattor av naturmaterial blir inte statiska på samma sätt som de av syntetmaterial och 
innehåller ingen eller mindre mängd plast (t.ex. om det är halkskydd under eller delvis 
polyester i materialet), ull är också naturligt flamhärdigt. Vissa mattor kan kräva ett separat 
halkskydd under så att de ligger kvar på rätt ställe på golvet.  
 
Det är viktigt att mattor städas ordentligt eftersom de samlar mycket damm. Ta därför gärna 
ut och skaka/piska och vädra mattorna vid storstädningen en gång per termin, då försvinner 
mycket damm och smuts som samlats i mattan. Mattor ska så klart också dammsugas 
regelbundet, i samband med den ordinarie städningen. 
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Mattor som passar som samlingsmattor finns både av syntetiska och naturliga material i 
avtalsleverantörernas kompletterande eller övriga sortiment på möbelavtalet, men det finns 
inte mattor som typfallsprodukter. Syntetiska material är vanligast och den mest 
förekommande polymeren är polyamid (= nylon). Polyester och polypropylen finns också i 
flera fall, samt blandningar av olika polymerer. Det vanligaste naturmaterialet i 
samlingsmattor är ull. Oftast anges att det är 100% ull, men även här finns det blandningar, då 
oftast med andra naturbaserade material. Inom avtalet för lekmattor är polyamid det 
vanligaste materialet och naturmaterial förekommer nästan inte alls. 
 
Några exempel ur sortimenten: 
 

 ABA-skol: Exempelvis, 7292628, 7292828 (rund 1,5 resp. 2,5 m i diameter), 
7292990 (metervara), matta Ulla, samlingsmatta gjord av ull. Ulla finns i olika 
storlek och former i färgerna sand och grå. Inom avtalet för lekmattor förekommer 
polyester och andra syntetiska material, här finns inga mattor i ull eller bomull på 
avtalet: T.ex. 2951221 och 2951227 (100% polyester men baksida av latex). Alla 
mattorna är fria från flamskyddsmedel. 

 Form och Miljö: 5450, Ullmatta Vänlig, samlingsmatta som finns i fyra färger: grön, 
blå, röd och grå (ej med i kompletterande eller övrigt sortiment i stadens avtal verkar 
det som). 

 Input interiör: T.ex. Poppy, Maja, Mark och Macro-melange mfl. Mattor i ull, den 
sista i 80% ull, 20% PA.  

 
Välj gärna miljömärkta textilier. Tvätta textilier regelbundet eftersom damm gärna samlas i 
tyg. Tvätta också nya textilier. Eftersom tyg till offentlig sektor ofta är flamskyddat med 
kemiska medel kan det vara bra att fundera på om/hur mycket tyg som behövs i inredningen. 
Behövs inte t.ex. gardiner så går det på så sätt att undvika skadliga ämnen. Ett annat sätt är att 
välja miljömärkta textilier eftersom skadliga ämnen inte ska förekomma i de varorna. Fråga 
leverantören om textilen är flamskyddad och i så fall med vad. Kemikaliecentrum hjälper er 
utvärdera svaret. Det finns inga lagkrav på att textil i förskolan ska vara flamskyddat med 
kemiska flamskydd. Gardiner och annan textil finns inte med inom typfallsartiklarna i avtalet 
för möbler som staden är ansluten till, vissa saker, t.ex. prydnadskuddar kan finnas i övrigt 
sortiment. Tyg och filt på metervara finns sökbart i Agresso från avtalet för bild- och 
formmaterial. 
 

 
I det upphandlade sortimentet (i Bild- och formmaterial) finns en akrylatbelagd duk som har 
gått igenom kemiska analyser med bra resultat på många ämnen, som alltså inte hittades i 
duken (däribland hormonstörande ftalater), men, den innehöll lite högfluorerade ämnen vilket 
kemikaliecentrum har haft en dialog med leverantören om eftersom den typen av ämnen är 
oönskade i stadens produkter, och det ska nu vara åtgärdat. Lekolar artikelnummer: 41556, 
sökbart i Agresso. 
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Tysta bord är numer ofta belagda med linoleum/polyuretan i stället för PVC som förekommit 
tidigare. Kontrollera att det stämmer vid beställning. Se typfallskatalogen sidan 384-563, det 
finns många olika storlekar och varianter: 
https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/mobler-
2017/typfallskatalog-mobler-v.3-20190717.pdf 
 
 
Hör gärna av er till oss på Kemikaliecentrum om det uppkommer frågor när inköp av nya 
möbler, madrasser och textil planeras. kemikaliecentrum@stockholm.se 
 
Senast uppdaterad 2019-10-25 

 


