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Städningen ligger oftast på entreprenad och det har inte alltid ställts krav eller kontrollerats 
vilka städprodukter som används. Det finns möjlighet att använda stadens upphandlade 
sortiment av kemiska produkter och städmaterial (från Procurator) även för entreprenören och 
kostnaden för produkterna tas då av stadsdelen, denna kostnad ska då inte ingå i städbolagets 
faktura. Det går att ställa krav på att stadens sortiment ska användas av städbolaget redan i 
upphandlingen, detta fungerar inte alltid i praktiken även om det vore idealt eftersom vi då vet 
att produkterna som används är kontrollerade och kravställda i stadens egen upphandling.  
 
Upphandlade leverantörer för Stockholms stad är Procurator för kemiska produkter och 
städmaterial samt papper och plast, där tvättlappar ingår, OneMed för hem och hygienartiklar, 
där tvål och handkräm ingår, samt sjukvårdsmaterial, där handskar ingår. Haklappar finns 
istället hos Staples. Rekal är leverantör för storköksmaskinsdiskmedel och tillhörande service. 
Artikelnumren refererar till de nämnda leverantörerna om ej annat anges. Procurators och 
Staples sortiment handlas via sk. punch out från Agresso (dvs är ej sökbara direkt i 
inköpssystemet) medan OneMeds artiklar ligger i Agresso (dvs är sökbara i inköpssystemet). 
 
De produkter som förskolan själv köper in och använder i verksamheten, till exempel 
handskar och tvättlappar, diskmedel till kök och tvål till handfaten bör väljas enligt nedan. 
Undantaget är storköksdiskmaskinsmedel som ska köpas så att det passar utrustningen. 
Observera att doseringspump och övrig utrustning till storköksdiskmaskiner ska servas 
regelbundet av leverantören så att det fungerar på rätt sätt. Stadens avtal med Rekal om 
service och installation av doseringsutrustning med disk- och torkmedel gäller för de 
kommunala förskolorna. 
 
Alla kemiska och kosmetiska produkter (t.ex. tvättmedel, rengöringsmedel, tvål, handkräm 
mm) i sortimentet ska vara miljömärkta med undantag för klorin som inte kan miljömärkas. 
Det finns dock fortfarande parfymerade alternativ, undvik dessa eftersom parfymer kan vara 
allergena och/eller ge doftöverkänslighet. 
 
 

Kemikaliecentrum rekommenderar PVC- och ftalatfria handskar och skötbäddar samt 
papperslappar som blöts med vatten i stället för skumplastlappar eller våtservetter. Handsprit 
bör inte vara en rutin för barnen utan något som tas till som extra åtgärd vid smittutbrott. Tvål 
och vatten för handtvätt räcker i vanliga fall. 
 

I stadens upphandlade sortiment finns sedan augusti 2019 en haklapp från Staples, 
artikelnummer: 187305, kemikaliecentrum behöver få mer information från Staples för att 
kunna bedöma denna. 
 

Vinylhandskar är gjorda av PVC och innehåller mjukgörare som kan läcka ut, latexhandskar 
kan orsaka allergi, Kemikaliecentrum anser att nitrilhandskar är bästa alternativet.  

 Nitrilhandskar: artikelnummer 296601-296603 (numren anger olika storlekar; S, M, L)  
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Kemikaliecentrum rekommenderar att papperstvättlappar används på förskolan eftersom de är 
producerade från förnyelsebart material (trä) och inte innehåller plast, som skumtvättlapparna 
gör. Våtservetter kan innehålla skadliga konserveringsmedel samt parfym och 
rekommenderas inte. Beställ inte inkontinensskydd till skötbordet utan lättare typer av 
underlägg av papper. 

 Tvättlapp i svanenmärkt papper: 210657 och 220096 
 Underlägg till skötbord: 202520 (ark), 290386 (rulle) och 200346 (rulle med PE-

baksida) 
 

Var noga med att inte beställa plåster och förband som innehåller silver till förskolor! 
Silverinnehållande plåster och förband är till för svårare sår och behövs ibland inom 
äldrevården.

 
Skötbordsmadrasser med kallskumskärna och överdrag i PUR/EVA/polyester finns istället för 
de med PVC. Fråga leverantören innan beställning.  
 
Svanenmärkta skötbordsmadrasser finns hos Lekolar och ABA-skol. Dessa har överdrag i 
polyuretan som kan torkas av med sprit. 
 
Polyester/kallskumsmadrass med Öko-tex märkning från www.tystaleksaker.se Madrassen 
kan fås som skötbordsunderlägg och kan måttbeställas, överdraget är av polyester, avtagbart, 
tvättbart och kan torkas av med sprit.  
 
 

Kemikaliecentrum rekommenderar oparfymerade och ofärgade samt miljömärkta produkter 
för tvål, tvättmedel och handkräm.  

Det är viktigt att tvål, tvättmedel och handkräm är oparfymerade. Parfym som kommer i 
direktkontakt med huden eller andas in kan ge eksem och allergiska reaktioner. Detta gäller 
även ekologiska och ”naturliga” doftämnen som i vissa fall till och med kan vara värre än 
syntetiska. Det gäller bland annat limonene, linalool, geraniol, cinnamal, citronellol. Det är 
totalt 26 stycken sådana naturliga parfymämnen som måste märkas ut i 
ingrediensförteckningen på grund av sina allergena egenskaper.  
 
Det är också viktigt att barnen sköljer av all tvål ordentligt eftersom tvålrester (även från 
oparfymerad tvål) kan ge upphov till eksem. Konserveringsmedel kan också vara 
problematiska och kemikaliecentrum rekommenderar därför miljö- och hälsomärkta 
produkter. Oparfymerad handkräm finns inte i sortimentet i dagsläget. Exempel på 
oparfymerade tvålar i det upphandlade sortimentet, det finns även oparfymerade varianter för 
ett antal olika dispensers: 
 

 Neutral tvålpump oparfymerad 250ml: 1090098 
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 Urtekram tvålpump, oparfymerad, 380ml: 1110123 
 Liv tvålpump oparfymerad 600ml: 1044977 
 Dax, tvålpump oparfymerad 600ml: 220504 
 Dax, flytande tvål OBS! ”softbag”, oparfymerad, 700ml: 413182 
 Dax, Flytande tvål, oparfymerad, 150ml: 234046 

Vittvättmedel innehåller blekmedel och det är därför bättre att välja kulörttvättmedel. Det är 
viktigt att dosera rätt och inte använda för mycket tvättmedel. I Stockholm har vi mjukt vatten 
och lägsta doseringen räcker gott och väl. Använd gärna ett doseringsmått. De exempel på 
tvättmedel som listas här är de parfymfria. 
 

 Neutral kulörtvättmedel pulver (1,65kg): 2058816 
 Neutral kulörtvättmedel flytande (1liter): 2064173 
 Via professional kulörtvättmedel (20 liter): 2070673 
 KBM Sun Eco sensitive free kulörtvättmedel (10kg): 2061265 

 

Kemikaliecentrum rekommenderar att sköljmedel inte används eftersom det är miljöfarligt 
och inte behövs, lite vanlig hushållsättika (1 msk till en hushållsmaskin) i sköljfacket ger 
samma effekt och man slipper då onödiga kemikalier. Det bästa är att bara använda 
tvättmedel, med rätt dosering. 
 

Kemikaliecentrum rekommenderar i första hand oparfymerade och ofärgade samt miljömärkta 
produkter för disk och städning.  

Diskmedel är ofta märkt med ett utropstecken i en röd romb, den symbolen betyder 
”skadligt”. Handdiskmedel märks med denna symbol för att det är irriterande för huden och 
ögonen i koncentrerad form. Ämnena som är irriterande i diskmedel behövs för att diskmedlet 
ska ha den funktion som behövs för att få köksutrustningen ordentligt ren. 
 
OBS! Storköksmaskinsdiskmedel är ofta starkare (frätande) än handdiskmedel och det är 
viktigt att det förvaras där barnen inte kan komma åt det. Det är också viktigt att följa 
säkerhetsföreskrifterna och inte hantera medlet i koncentrerad form utan skyddsutrustning 
(t.ex. handskar och skyddsglasögon, se säkerhetsdatablad och/eller skyddsblad från 
leverantören). En annan viktig sak att tänka på är doseringen, blir det för mycket medel i 
maskinen kommer det finnas kvar på det som diskats och sedan hamna i maten. I Stockholm 
har vi mjukt vatten vilket betyder att endast en låg doseringsnivå krävs. Rekal är stadens 
upphandlade leverantör för storköksmaskinsdiskmedel och tillhörande service, se 
avtalsdatabasen/Agresso för mer info om avtalet. 
 
Se även kemikaliecentrums faktablad ”Diska rätt” som finns på hemsidan 
www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola  
 

 Handdiskmedel, KBM easy clean brilliant sensitive, oparfymerat: 2069755 
 Maskindiskmedel till hushållsdiskmaskin, KBM diamond tabletter: 2058347 
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Rengöringsmedel i sprayform rekommenderas inte på förskolan eftersom det blidas små 
droppar i luften som kan andas in. I stället för fönsterputs på sprayflaska går det bra att 
använda diskmedel som lösts i vatten i en hink/skål. ”Luftrenare” och WC-doft/spolblock ska 
inte heller användas på förskolan. Produkterna som används ska helst vara parfymfria och 
utan färgämnen. Var även här noga med att följa doseringsanvisningarna, ta inte mer än vad 
som anges på förpackningen till en viss mängd vatten.  
 

 Handdiskmedel, KBM easy clean brilliant sensitive, oparfymerat: 2069755 
 Såpa, Allrengöring KBM Grön Såpa fresh, 1 eller 5 liter: 2052665 resp. 2061307 
 Sanitetsrengöring, KBM WC Clean free, surt, oparfymerat, 1 liter: 2053565 
 Sanitetsrengöring: Saniclean, basiskt, oparfymerat, 1 liter: 2038667 

Golvpolish behövs ofta inte på nyare linoleumgolv eftersom de har en ytbeläggning av 
polyuretan, var därför noga med att ta reda på om golvpolish överhuvudtaget behövs eftersom 
polish kan innehålla svårnedbrytbara och hälsofarliga ämnen. Att använda golvpolish på ett 
golv som inte är avsett för den behandlingen kan förstöra golvet. 
 
Hör gärna av er till oss på Kemikaliecentrum om det uppkommer frågor när inköp av 
produkter för att sköta, tvätta, diska och städa ska göras. kemikaliecentrum@stockholm.se 
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