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Motioner
Motion 1 – Mässa om allergi och annan överkänslighet
Motion angående att arrangera en mässa om astma-allergi och annan överkänslighet
Den första mässan någonsin som enbart handlar om allergi, genomfördes 1986 i Malmö. H M Drottning
Silvia inviger Allergi 86 i Malmö. Det är dags igen.
Att arrangera en mässa är ett bra sätt att initiera en personlig kontakt med potentiella medlemmar,
professionen och olika aktörer. En mässa är en beprövad marknadsaktivitet och en viktig säljkanal i flera
branscher. I Sverige anordnas årligen ett flertal större mässor, och några mässanläggningar är
internationellt välkända. På en mässa kan även samarbetspartner sprida kännedom om varumärket och
initiera nya kontakter.
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige föreslår därför att kongressen beslutar
Att arrangera en mässa under kommande kongressperiod.
Astma-och Allergiföreningen Mellansverige

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att en mässa är ett bra sätt att initiera en personlig kontakt
med potentiella medlemmar, professionen och olika aktörer. Att arrangera en mässa kräver stora resurser
i form av både personal, tid och finansiering. Under kommande kongressperioden planeras dock för en
större konferens (arbetsnamn: Toleranskonferensen) där både befintliga medlemmar, professionen och
olika aktörer planeras bjudas in. Denna konferens kan på vissa sätt motsvara ett tillfälle som en mässa.
Konferensen är likt en mässa beroende av en stor kostnadstäckning och vid skrivandet av detta
motionssvar är inte finansieringen av konferensen ännu definitiv.
Att hålla en allergimässa också eller istället är med hänvisning till den planerade konferensen inte aktuellt
utifrån finansiering- och resursfrågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 2 – Tillgänglig information för allergiska nysvenskar
Under senare år har många nysvenskar invandrat till Sverige och många av dem lider av astma,
överkänslighet och allergier. Inte alltid räcker nysvenskarnas svenskspråkskunskaper till att ta till sig
information från vårdinrättningar om sjukdomar, medicinering och egenvård. Vidare behöver kunskaper
om sådant som pollenperioder, vilka växter, etc som är släkt med växterna i nysvenskarnas hemländer
för att utröna vilka korsreaktioner som de växter som finns i Sverige gör allergiker, astmatiker
sjuka. Listor om allergiframkallande växter från olika länder behöver samlas in, liksom de aktuella
växternas/ämnenas namn på svenska, latin och de aktuella ländernas språk och publiceras på en
hemsida som är offentlig, d v s tillgänglig för alla. Önskvärt är om det finns exempel på växter/ämnen
som man kan korsreagera mot, t ex att den som inte tål gräs kan vara allergisk mot såväl lavendel som
vete. Informationen måste finnas skriftligt på lättläst svenska, ett flertal ”stora” invandrarspråk, t ex
persiska, dari, kurdiska, arabiska, franska, engelska, spanska, somaliska, tigrinja, romani chib, etc så
informationen nås av många personer. Information på lättläst svenska har fördelen att kunna nås av
också personer med lässvårigheter, t ex personer med intellektuell funktionsvariation eller dyslexi, något
som ökar egenautonomin bland dessa grupper av personer. Det är också viktigt att informationen finns
inläst muntligt på hemsidor, etc för att också de som är analfabeter kan nås av
informationen. Informationen måste också få finnas på landets vårdinstitutioners hemsidor, broschyrer,
etc. Ett samarbete med andra handikappförbund/funktionsvariationsförbund är önskvärt då det kan vara
lättare att rekrytera tolkar för att översätta och spela in informationen på olika språk då de aktuella
tolkarna kan rekryteras en längre tid på heltidsuppdrag. Det kan också viktigt att minnas att information
på hemsidor, etc kan nås också utanför Sveriges gränser och bidra till ökad kunskap om astma, allergier,
överkänslighet, etc.

Jag yrkar därför att:
•

Uppdra åt Astma och allergiförbundet att verka för att information om allergier finns på förbundets
hemsida på lättläst svenska och ”invandrarspråk”

•

Uppdra åt Astma och allergiförbundet att verka för att informationen finns på de vårdinstitutioner
som behandlar allergiker/astmatiker, t ex Vårdcentraler, allergimottagningar, etc

•

Uppdra åt Astma och allergiförbundet att verka för att samla in listor med allergiframkallande
växter/ämnen från olika länder samt vilka växter/ämnen som korsreaktionsriks finns

•

Uppdra åt astma och allergiförbundet att verka för att informationen finns i inläst form för att
också nå analfabeter

•

Uppdra åt Astma och allergiförbundet att verka för ett samarbete med andra handikappförbund i
arbetet med att översätta informationen

Eva Numminen, Ledamot i Astma och allergiföreningen i Linköping.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundets webbplats har en enklare form av översättning av hela sitens innehåll till i princip ett oändligt
antal språk. Under 2019 planeras också för ett initialt material på flera språk. De avses i första hand
finnas digitalt för nedladdning och utskrift. Efter detta publicerats planeras för en utvärdering för att
avgöra behovet av utvecklat material. Ett mer omfattande material förutsätter större ekonomiska
möjligheter, tex genom särskilt sökta projektmedel.
Förbundet tog i slutet av 2017 fram en folder om tillgänglig vård och omsorg och information om foldern
skickades till landstingspolitiker i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer och primärvården i
början av 2018. Foldern finns att ladda ner, skriva ut, beställa och sprida från förbundets webbshop.
Förbundet tog i slutet av 2017 fram en ny temafolder om Bra växtval och det finns även en lista med bra
växtval (inomhusväxter) på förbundets webbplats. Förbundet arbetar nationellt i Sverige och hänvisar
därför till internationella allergiorganisationer gällande växter utomlands.
Under början 2018 installerades talwebb på förbundets webbplats. Detta är ett hjälpmedel som gör att
webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och
ger möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det personen läser. Talande Webb är gratis för
användaren.
Under början av 2018 gjordes också en genomgång av förbundets webbplats enligt WCAG som står för
Web Content Accessibility Guidelines och är en samling riktlinjer som syftar till att göra hemsidor
tillgängliga för så många personer som möjligt oavsett eventuella funktionsnedsättning eller behov av
tekniska hjälpmedlen för att nyttja webben. Siten arbetades då igenom enligt PTS (Post och telestyrelsen)
rekommendationer och åtgärdades på en del punkter för att höja nivån av tillgänglighet.
Astma- och Allergiförbundet är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och samarbetar regelbundet med
andra funktionshinderorganisationer när det gäller frågor som rör funktionshinderpolitik, tillgänglighet,
vård mm. Information om tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar behöver dock ofta
vara specifik vilket gör att varje förbund får ta fram denna information på egen hand, t ex bra växtval ur
allergisynpunkt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 3 – Informationsmaterial
Vi föreslår kongressen beslutar
Att förbundet tar fram informationsmaterial som lämpar sig för användning vid t ex informationsmöten,
värvning av nya medlemmar och föreningsaktiviteter
Att informationsmaterial författas på svenska men även på andra språk
Att informationsmaterialet även möjliggörs att ladda ner vid behov
Det finns ett stort behov av ett bra informationsmaterial som beskriver vår verksamhet, för användning vid
informationsmöten, värvning av nya medlemmar och föreningsaktiviteter. De bör finnas på svenska och
andra språk.
Astma- och Allergiregion Stockholm/Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Under 2018 har ett arbete pågått med att ta fram en digital ’föreningshandbok’ i form av en egen
webbplats för de föreningsaktiva. Denna plats ska bla innehålla information och tips för värvning av nya
medlemmar och föreningsaktiviteter. Via denna plats hittar man också information om var och hur de
föreningsaktiva kan beställa informationsmaterial från förbundets webbshop – utan annan kostnad än
porto. Under början av 2019 arbetar förbundet med att ta fram ett nytt informationsmaterial för
medlemsrekrytering – enkelt material som kan användas på gator & torg, på vårdinrättningar och vid
utskick till potentiella medlemmar.
Under 2019 planeras för ett initialt material på flera språk. Materialet avses i första hand finnas digitalt för
nedladdning och utskrift. En period efter detta material publicerats planeras för en utvärdering för att
avgöra behovet av utvecklas material och tex på ännu flera språk. Ett mer omfattande översatt material
förutsätter större ekonomiska möjligheter, tex genom särskilt sökta projektmedel.
Allt informationsmaterial som förbundet tar fram och som går att beställa i webbshopen är också
nedladdningsbart samt utskriftbart. Även all text som förbundets webbplats innehåller är utskriftbart och
går att spara ner.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 4 – Flera språk
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet hemsidor fungerar för synnedsatta.
Att förbundet broschyrmaterial finns i de vanligaste språken i pdf-form att ladda ner från förbundets
hemsida.
Motivering
Förbundets hemsida är idag fungerande på flera språk via Google-översättning.
På förbundets hemsida finns det även ett flertal foldrar och broschyrer på svenska men det har länge
funnits önskemål att ha dessa på flera språk. Det handlar inte om att trycka upp och lagerhålla material till
dyr kostnad. De skall kunna laddas ner i PDF i de i Sverige vanligaste språken och kunna skrivas ut vid
behov. Nu använder vissa föreningar Google tranlate och det blir inte rätt. Detta har vi motionerat om
många gånger tidigare. Kommuner/Region och Statsapparaten har kommet långt i detta att ha
broschyrmaterial i flera språk. Vi märker av att det ställs krav från kommun och Region att vi skall ha
material på flera språk vad gäller information till invandrare/ensamkommande mm.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundsstyrelsens yttrande
Under början 2018 installerades talwebb på förbundets webbplats. Talande Webb är ett hjälpmedel som
gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp,
sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det
personen läser. Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att man
behöver ladda ned programmet till sin egen dator. Talande Webb är gratis för användaren.
Under början av 2018 gjordes också en genomgång av förbundets webbplats enligt WCAG som står för
Web Content Accessibility Guidelines och är en samling riktlinjer som syftar till att göra hemsidor
tillgängliga för så många personer som möjligt oavsett eventuella funktionsnedsättning eller behov av
tekniska hjälpmedlen för att nyttja webben. Siten arbetades då igenom enligt PTS (Post och telestyrelsen)
rekommendationer och åtgärdes en del punkter för att höja nivån av tillgänglighet.
Under 2019 planeras för ett initialt material på flera språk. Materialet avses i första hand finnas digitalt för
nedladdning och utskrift. En period efter detta material publicerats planeras för en utvärdering för att
avgöra behovet av utvecklat material och tex på ännu flera språk. Ett mer omfattande översatt material
förutsätter större ekonomiska möjligheter, tex genom särskilt sökta projektmedel.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 5 – Ambassadörer
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet arbetar för att hitta någon känd person som kan vara vår ambassadör och lyfta vår fråga
kring astma och allergier i media
Motivering
Vi behöver ha någon känd person som kan lyfta våra frågor. Diabetes har fått stor uppmärksamhet via
Peter Jihde och Molly Sanden. Likadant via hjärt- och lungfonden eller barncancer. Vi behöver också
synas och lyfta fram våra frågor via nyhetsmorgon, tv, intervjuer eller varför inte en tv gala liknande som
diabetesförbundet hade. Under Barnallergiåret så hade vi Nanne Grönvall, Amy Diamonds och Emma
Igelström. Nu är det lite kocken Paul Svensson och Elsa Billgren men det räcker inte för att synas bland
alla allt annat.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet håller med motionären om att kända personer är lämpliga att ha som ambassadörer. Detta är
något som förbundets eftersträvar och har som en aktuell punkt på agendan kontinuerligt. Att hitta dessa
ambassadörer är dock tid- och resurskrävande och oftast blir resultat det bästa när personerna själva har
visat ett eget intresse. Det är vidare inte heller helt okomplicerat att få dessa ambassadörer att uppfylla
de önskemål som förbundet har med samarbetet och likväl är det oftast kostsamt.
Den centrala organisationen tar gärna emot förslag på kända personer som vore lämpliga förebilder och
företrädare för våra medlemmar. För att någon ska vara aktuell är det förstås en förutsättning att
personen själv är intresserad och att prislappen inte är för hög.
När det gäller olika typer av galor har förbundet vid flera tillfällen försökt att intressera media att engagera
sig i en som gäller våra frågor. Då vi haft Barnallergiår har vi sökt intresse för barnallergigalor och vi har
också försökt få till en upprepning av Röda fjädern- kampanjen då det varit jubileumsår. Tyvärr är
konkurrensen idag mycket större än för 30 år sen vilket bidragit till att vi ännu inte lyckats. Men vi
fortsätter att vara ihärdiga.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 6 – Pluggannonser
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram neutrala pluggannonser som föreningarna ute i landet kan använda
Motivering
Pluggannonser är små annonser med en logga som tidningen använder gratis för att fylla upp små luckor
hellre än att ha en vit yta. Det finns annonser som hänvisar till förbundet eller någon av våra fonder. Det
finns inga neutrala pluggannonser som föreningarna kan använda i sin marknadsförening. Detta är ett
bra, billigt och enkelt sätt att synas i media. Annonsen behöver vara en logga och möjlighet för
lokalföreningen att lägga till text som t.ex. mailadress och telefonnummer.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har utifrån tidigare kongressbeslut tagit fram ett antal pluggannonser lämpade för insamling till
förbundets fonder. Dessa pluggannonser är fritt för vem som att hämta från förbundets pressrum för
spridning till press och media. Dessa pluggannonser kan också användas som grundmall för att skapa
anpassade pluggannonser utefter föreningarnas behov.
Förbundet har också tagit fram en manual för hur förbundets logga bör och kan användas. I denna
manual finns också information om hur en förenings namn bör och kan användas i samband med
förbundets logga samt övriga information om färger, typsnitt, bildmaner osv. Denna manual finns
tillgänglig för vem som att hämta från förbundets webbplats för framtagning av kommunikationsmaterial.
Annonser i tryckt och digital format varierar kraftig gällande storlek och andra faktorer beroende på vilket
medie de ska användas i. Också behovet av vilken typ av information som ska finnas med i en annons
varierar kraftig beroende tillfället och avsändaren.
Förbundet har inte möjlighet att tillgodose alla varierande behov av olika format och innehåll som olika
föreningar skulle kunna ha och anser att de generella pluggannonser som finns framtagna fyller sitt syfte
samt att med hjälp av den grafiska manualen kan den enskilda föreningen framställa den annons de
själva har behov av.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 7 – Modernisera den tryckta och digitala informationen
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram temaplanscher (A2-A4 format) som kan beställas eller skrivas ut via förbundets
hemsida.
Att förbundet tar fram fördjupningssidor på webben som bygger på ovanstående temaplanscher som
innehåller relevant fakta, pressmeddelanden, debattartiklar, videoklipp mm i ämnet samt att man, om man
så vill, kan beställa broschyrmaterial eller skriva ut dessa i utskriftsvänlig form.
Motivering
Utvecklingen går snabbt framåt. Att ha massa broschyrmaterial kräver planering och kostar mycket. Vi
behöver satsa mer tid och pengar på att uppdatera oss inom den moderna tekniken. Vi vill ha små
videoklipp på några minuter med olika teman. Unga Allergiker har tagit fram liknande och vårt samarbete
kring det digitala material behöver utökas. Idag på mässor så har många utställare planscher/rollups med
bara rubrik och en kort undertext för att sedan via en QR-kod på planschen få fram fördjupande fakta.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har under senaste åren utvecklat både den tryckta och digitala informationen för att anpassas
till modern teknik och för att ha ett bra och enhetligt uttryck. En ny webbplats för förbundet, en ny
webbplats för förtroendevalda, ett moderniserat matallergikort, en webbtidning, en receptbank på nätet,
en grafisk manual och flera andra moderniseringar har pågått. På förbundets webbplats finns massa
värdefullt innehåll i form av information och råd om allergisjukdomar och triggerfaktorer, hur man kan
engagera sig i förbundet, skänka en gåva och bli medlem, vad förbundet arbetar med och hur vi arbetar
med opinionsbildning, hur och med vad forskningsfonden arbetar. Från webbplatsen finns också
tillgängliga vägar för att komma vidare till de föreningsaktivas egen webbplats med anpassad information
för deras arbete, till våra kanaler i sociala medier, till vårt digitala pressrum, till webbshopen där
föreningsaktiva kostnadsfritt kan ladda ner, skriva ut och beställa informationsmaterial så som tex
broschyrer och planscher.
Under 2018 har flera samarbeten upprättats med Unga Allergiker, tex i form av gemensamt agerande vid
kampanjer. Något som har möjliggjorts till stor del av att organisationerna nu delar lokaler och därav har
lättare att nå varandra. Denna typ av samarbete och andra kommer fortgå under kongressperioden.
Rörligt material har tagits fram i större utsträckning än tidigare under de två senaste åren, bland annat i
samband med projektet AllergiSmart, under Almedalsveckan och i Allergias regi. Förbundet avser
fortsätta ta fram rörligt material i den mån resurserna är tillräckliga.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 8 - Arbetsgivaransvaret i läns- och regionsföreningar
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att Astma och Allergiförbundet centralt tar över arbetsgivaransvaret för anställda i Regionsföreningar och
Länsföreningar.
Jämtbygdens Astma och Allergiförening

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna föreslår att förbundet centralt anställer eller tar över arbetsgivaransvaret för anställda i
regions- och länsföreningar. Förslagen kan uppfattas som attraktivt vid ett första påseende. En sådan
ordning skulle dock strida mot förbundet grundläggande karaktär som folkrörelseorganisation. En
grundläggande tanke i en sådan organisation är att varje organisationsled självständigt beslutar om den
egna verksamheten. Förbundet har ingen beslutanderätt och inget ansvar för region/länsföreningarnas
verksamhet och dessa har i sin tur ingen makt över och inget ansvar för lokalföreningarnas verksamhet.
Region/länsföreningarna och lokalföreningarna är helt självständiga i förhållande till förbundet.
Om förbundet skulle ta över arbetsgivaransvaret för föreningarnas personal skulle det innebära att
förbundet tog över dessa föreningars viktigaste resurs och en betydande andel av deras ekonomi.
Förbundet skulle dessutom ta över ansvaret för personal som det självt inte fattat beslut om att anställa.
Omfattningen av förbundets åtagande skulle bli omöjlig att överblicka och orimlig för förbundsstyrelsen att
ta ansvar för.
Ett övertagande av arbetsgivaransvaret från föreningarna skulle innebära att detta ansvar skildes från
verksamhetsansvaret i föreningarna vilket skulle skapa en orimlig situation för den anställde.
Sammanfattningsvis skulle ett övertagande från förbundets sida av personal i föreningarna stå i strid med
förbundets grundläggande organisationsprinciper, vara otydligt när det gäller överblickbarhet och ansvar
samt orimligt ur personalsynpunkt
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 8
Att avslå motion 14
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Motion 9 - Förbundsstyrelsemöte på Södergården
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att Astma och Allergiförbundets förbundsstyrelse lägger minst ett, men gärna flera, styrelsemöte per år
på Södergården.
Jämtbygdens Astma och Allergiförening

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären föreslår att förbundsstyrelsen lägger ett eller flera sammanträden per år på förbundets egen
anläggning Södergården.
Om ekonomin tillåter kommer förbundsstyrelsen sträva efter att förlägga ett antal styrelsemöten på
Södergården under mandatperioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 10 - Höjning av stimulansbidraget
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att det årliga verksamhetsbidraget från Astma och Allergiförbundet till Regionföreningar och
Länsföreningar årligen ska räknas upp enligt kpi (konsumentprisindex).
Jämtbygdens Astma och Allergiförening

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionerna 10, 11 ,19 och 20 föreslår samtliga en höjning av det tak som satts för de stimulansbidrag
som utgår till regionföreningar i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda kriterier. Samtliga föreslår
att maxtaket ska indexeras. I motion 19 föreslås dessutom att förbundet ska utbetala extra anslag för
resor och hotellövernattningar till regionerna.
De förslag som förbundsstyrelsen ställer till kongressen i rapporten om regionaliseringsprocessen i
förbundet innebär ett kraftigt ökat stöd. Om dessa förslag antas av kongressen kommer betydande
resurser avdelas till att stödja regionerna i framtiden. Förbundsstyrelsens förslag utgör en sammanhållen
strategi för att ytterligare stimulera tillkomsten av effektiva regionala centra till stöd för ett framgångsrikt
intressepolitiskt arbete och verksamheten i lokalföreningarna. En samtidig höjning av det ekonomiska
stödet till regionerna skulle konkurrera med de strategiska satsningar som förbundsstyrelsen föreslår.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 10
Att avslå motion 11
Att avslå motion 19
Att avslå motion 20
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Motion 11 - Höjning av stimulansbidraget
Motion angående höjning av bidraget till regionföreningar med anställd personal. Vid kongressen 2013
beslutade förbundet att regionföreningar med anställd ombudsman får 150 000kr/år som bidrag till
tjänsten. Den summan har varit oförändrad sedan dess. Regionföreningarna ersätter de tidigare
länsföreningarna för att kunna ge stöd till lokalföreningarna och samtidigt bli starkare som påtryckare i
intressepolitiska frågor. Sedan 2013 har både löner och andra kostnader ökat. Vi anser det därför rimligt
och nödvändigt att höja bidraget till regionen för att vi skall ha möjlighet att bibehålla nuvarande
verksamhet utan nedskärningar.
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige föreslår därför att kongressen beslutar
Att höja bidraget.
Att bidraget följer konsumentprisindex och höjs med motsvarande varje år.
Astma-och Allergiföreningen Mellansverige

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionerna 10, 11, 19 och 20 föreslår samtliga en höjning av det tak som satts för de stimulansbidrag
som utgår till regionföreningar i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda kriterier. Samtliga föreslår
att maxtaket ska indexeras. I motion 19 föreslås dessutom att förbundet ska utbetala extra anslag för
resor och hotellövernattningar till regionerna.
De förslag som förbundsstyrelsen ställer till kongressen i rapporten om regionaliseringsprocessen i
förbundet innebär ett kraftigt ökat stöd. Om dessa förslag antas av kongressen kommer betydande
resurser avdelas till att stödja regionerna i framtiden. Förbundsstyrelsens förslag utgör en sammanhållen
strategi för att ytterligare stimulera tillkomsten av effektiva regionala centra till stöd för ett framgångsrikt
intressepolitiskt arbete och verksamheten i lokalföreningarna. En samtidig höjning av det ekonomiska
stödet till regionerna skulle konkurrera med de strategiska satsningar som förbundsstyrelsen föreslår.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 10
Att avslå motion 11
Att avslå motion 19
Att avslå motion 20
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Motion 12 - Medlemsavgifter och medlemsregistrering
Det har på senare år förekommit ett antal betalningsmodeller för medlemsavgifter bland annat:
1. Årsavisering
2. Autogiro månadsvis
3. Rabatterat pris för ny medlem
4. Kraftigt rabatterat pris för 65-åringar som väljer autogiro
5. Kraftigt rabatterat pris för den som återinträder efter två påminnelser om utebliven betalning
De olika betalmodellerna har i kombination med ett osäkert och haltande
medlemsregister/bokföringssystem ställt till stora bekymmer för föreningarna. Det har varit nästan
omöjligt att få klarhet i om en medlem är aktuell, det vill säga har betalat. Registrering som medlem har
kvarstått mer än ett halvt år efter utebliven betalning. Medlemmar registreras innan betalning fullgjorts
(matallergikortet).
Ett stort trovärdighetsproblem har uppstått i samband med att korrekt betalning inte blivit korrekt bokförd
och medlemmen felaktigt blivit påmind om betalning. I situationen 65-åringar som valt autogiro har det
varit nästan omöjligt att rätta till. Medlemmarna har frekvent upplevt att det inte gått att få kontakt med
ansvarig på förbundet trots telefonsamtal (intalat meddelande - ej återkoppling) och mailkontakt.
Vi föreslår kongressen besluta:
Att rutinerna för medlemsregistrering ändras så att ingen blir registrerad som medlem förrän betalning
fullgjorts
Att rutinerna för utebliven betalning stramas upp (två påminnelser därefter stryks medlemmen ur registret
senast 3 månader efter förfallodagen)
Att vid upphandling och uppgradering av medlemsregister skall driftsäkerhet, användarvänlighet och
fungerande support prioriteras
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.
Länsföreningen Västra Götaland väst med lokalföreningarna Göteborg för familjer, MölndalHärryda, och Öckerö
Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen är överens med motionärerna om beskrivningen av problemen kring
medlemsregistreringarna. Rabattsystemen har skapet mera problem än nytta för förbundet och dess
medlemmar och organisationer.
Arbetet med medlemsregistret måste stramas upp och utvecklas. Förbundet har därför inlett ett arbete för
att åstadkomma en förbättrad hantering bl.a. genom att efterhand avskaffa existerande rabattsystem.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 13 - Regionföreningarna
Framtida stöd till regioner. Trots upprepade kongressbeslut (2010, 2013, 2016) att stimulera bildandet av
regionföreningar går bildandet trögt.
Lokalföreningarna i Astma- och Allergiföreningen Västra Götaland nordost och Västra Götaland väst
anser att initiativet och önskemålet att bilda en Regionförening skall komma från de i Regionen ingående
föreningarna. Utan ett starkt upplevt behov av formaliserat samarbete kommer en Regionförening inte att
bli framgångsrik.
Vi föreslår kongressen besluta:
Att Astma- och Allergiförbundet aktivt skall stödja de läns- och lokalföreningar som önskar bilda en
Regionförening och i övrigt inte aktivt arbeta med frågan
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.
Länsföreningen Västra Götaland väst med lokalföreningarna Göteborg för familjer, MölndalHärryda, och Öckerö

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionen framhåller att det måste finnas en stark önskan från de berörda lokalföreningarna om en
regionbildning ska bli framgångsrik. Förbundsstyrelsen delar denna uppfattning och det arbete som
bedrivits från förbundets sida under den gångna kongressperioden har utgått ifrån tanken att
regionbildningarna måste vara ett resultat av ett lokalt och regionalt engagemang.
De förslag som förbundsstyrelsen ställer till denna kongress har också en sådan utgångspunkt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 14 - Regionala ombudsmän
Motivering
Astma- och Allergiförbundet vill att vi ska bilda regioner för att kunna möta sjukvårdens regionindelningar
bättre. Tanken är att regionerna kan anställa egna ombudsmän och förbundet ger 150 000 kronor i bidrag
till de sju första regionerna som bildas så att de kan anställa en ombudsman. Vi tycker att det är en bra
idé men ser att risken är överhängande att den anställde får lägga mycket tid på att hitta sätt att
finansiera sin tjänst eftersom 150 000 inte räcker så långt. Det kan bli svårt att hitta bra medarbetare som
vill arbeta så kortsiktigt och under så osäkra anställningsförhållanden. Det kan även vara svårt för en
regional styrelse att fungera som en aktiv arbetsgivare med det ansvar som det medför. Vi är övertygade
om att både den anställde, regionen och förbundet vinner på att regionala ombudsmän är anställda av
förbundet. Då kan den anställde arbeta långsiktigt och fungera som en bro mellan förbundet och
regionen. En del regioner kanske klarar sig med en ombudsman medan andra kan behöva två. En annan
fördel om ombudsmännen anställs av förbundet är att de kan samverka mer och ha ett större utbyte av
varandra som kollegor.
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att Astma- och Allergiförbundet anställer regionala ombudsmän.
Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna föreslår att förbundet centralt anställer eller tar över arbetsgivaransvaret för anställda i
regions- och länsföreningar. Förslagen kan uppfattas som attraktivt vid ett första påseende. En sådan
ordning skulle dock strida mot förbundet grundläggande karaktär som folkrörelseorganisation. En
grundläggande tanke i en sådan organisation är att varje organisationsled självständigt beslutar om den
egna verksamheten. Förbundet har ingen beslutanderätt och inget ansvar för region/länsföreningarnas
verksamhet och den dessa har i sin tur ingen makt över och inget ansvar för lokalföreningarnas
verksamhet. Region/länsföreningarna och lokalföreningarna är helt självständiga i förhållande till
förbundet.
Om förbundet skulle ta över arbetsgivaransvaret för föreningarnas personal skulle det innebära att
förbundet tog över dessa föreningars viktigaste resurs och en betydande andel av deras ekonomi.
Förbundet skulle dessutom ta över ansvaret för personal som det självt inte fattat beslut om att anställa.
Omfattningen av förbundets åtagande skulle bli omöjlig att överblicka och orimlig för förbundsstyrelsen att
ta ansvar för.
Ett övertagande av arbetsgivaransvaret från föreningarna skulle innebära att detta ansvar skildes från
verksamhetsansvaret i föreningarna vilket skulle skapa en orimlig situation för den anställde.
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Sammanfattningsvis skulle ett övertagande från förbundets sida av personal i föreningarna stå i strid med
förbundets grundläggande organisationsprinciper, vara otydligt när det gäller överblickbarhet och ansvar
samt orimligt ur personalsynpunkt
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 8
Att avslå motion 14
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Motion 15 - Regionalisering
Förbundet har länge pratat om att bilda storregioner. Vi ser också att det blir allt svårare att driva
lokalföreningar.
Det regionbidrag om 150 000 kr som Förbundet bidrar med är en droppe i havet. För att över huvud taget
få ihop ekonomin inom en region föreslår Länsföreningen i Skåne.
Att När en lokalförening läggs ner så överförs dels dess medlemmar till länsföreningen/regionen, dels
den medlemsavgift som erlagts till lokalföreningen.
Om detta genomförs finns det ett bättre ekonomiskt underlag för en region.
OBS!
Detta förslag innebär att en stadgeändring av § 3 Medlemskap genomförs, för att möjliggöra medlemskap
även i en region.
Se en annan av våra motioner!
Astma och Allergiföreningen Skåne Län

Förbundsstyrelsens yttrande
Motion 15 och 16 behandlar frågan om hur organisationen hanterar medlemmar i lokalföreningar som
läggs ned till följd av minskande aktivitet. Idag överförs sådana föreningsmedlemmar till den lokalförening
som finns geografiskt närmast den nedlagda föreningen.
I motionen föreslås att dessa medlemmar i framtiden skall överföras till region/länsföreningen vilket enligt
motionärerna skulle bidra till ett stärkt ekonomiskt underlag för regions/länsföreningen. Detta är ett
radikalt förslag som behöver utredas noga. Om också regionföreningarna ska ansluta individuella
medlemmar finns det en uppenbar risk att det ytterligare kommer att utarma den lokala verksamheten.
Medlemmar som saknar tillhörighet till en lokalförening går miste om de aktiviteter som normalt bedrivs av
de lokala föreningarna.
Under alla omständigheter måste en förändring som den föreslagna föregås av en bred diskussion
eftersom den innebär en radikal förändring av organisationens struktur.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att under den kommande kongressperioden utreda frågan om hela
förbundets organisationens övergripande struktur
Att motionerna 15 och 16 därmed anses besvarade
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Motion 16 - Stadgeändring
Stadgeändring av § 3
För att en Region/Län skall kunna bildas fordras det ekonomiska möjligheter förutom de 150,000 som
förbundet skjuter till. Därför måste en stadgeändring till så att en region/länsförening kan ha de
medlemmar som inte har någon lokalförening. Se vår motion om regionalisering, båda dessa motioner
hänger ihop.
Att få en stadgeändring så att en Region/Län kan ha de medlemmar som inte har någon lokal förening på
sin ort.
Astma och Allergiföreningen Skåne Län

Förbundsstyrelsens yttrande
Motion 15 och 16 behandlar frågan om hur organisationen hanterar medlemmar i lokalföreningar som
läggs ned till följd av minskande aktivitet. Idag överförs sådana föreningsmedlemmar till den lokalförening
som finns geografiskt närmast den nedlagda föreningen.
I motionen föreslås att dessa medlemmar i framtiden skall överföras till region/länsföreningen vilket enligt
motionärerna skulle bidra till ett stärkt ekonomiskt underlag för regions/länsföreningen. Detta är ett
radikalt förslag som behöver utredas noga. Om också regionföreningarna ska ansluta individuella
medlemmar finns det en uppenbar risk att det ytterligare kommer att utarma den lokala verksamheten.
Under alla omständigheter måste en förändring som den föreslagna föregås av en bred diskussion
eftersom den innebär en radikal förändring av organisationens struktur.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att under den kommande kongressperioden utreda frågan om hela
förbundets organisationens övergripande struktur
Att motionerna 15 och 16 därmed anses besvarade
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Motion 17 - Juristfunktion
Det finns ett stort behov av en juristtjänst. En sådan skulle lämpligen finnas på Funktionsrättt Sverige som
stöd för medlemmar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet motionerar inför Funktionsrätts kongress för att utreda förutsättningar och villkor för att
inrätta en juristtjänst på Funktionsrätt Sveriges kansli
Astma- och Allergiregion Stockholm – Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Det finns ibland behov av konsultation med juridisk kompetens när förbundet driver intressepolitiska
frågor. Sådan saknas idag på förbundskansliet och hos vår paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 18 - Ny teknik
Ny teknik måste användas i föreningsverksamheten. Av såväl kostnads- som marknadsföringsskäl. Den
bör finnas på svenska men även på andra språk.
Vi föreslår kongressen beslutar
Att förbundet initierar och anordnar nätverksträffar och videokonferenser för förbundets
medlemsföreningar
Att möjliggöra att tekniken klarar att föredrag, konferenser och föreläsningar som sker lokalt även kan
spridas nationellt
Att en chattfunktion kopplas till denna teknik
Att tekniker används så att olika föreningar/län/regioner har möjlighet att diskutera med varandra samt
utbyta erfarenheter
Astma- och Allergiregion Stockholm – Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna föreslår att förbundet i ökad utsträckning utnyttjar modern teknik för att stimulera
kommunikationen inom förbundet och mellan förbundets aktiva och föreningar. Detta är något förbundet
kontinuerligt arbetar med. Förbundet har den gångna kongressperioden investerat i ett
videokonferenssystem som flera föreningar utnyttjar och som används för utbildningar och nätverksträffar
i förbundet. Förbundet har också utvecklat funktioner för utbildning och kommunikation mellan
föreningsaktiva inom ramen för WEB-siten AllergiSmart. På AllergiSmart kan medlemmar starta och delta
i chatforum, delta i grupper och ta del av filmer.
Detta arbete kommer att fortsätta under den kommande kongressperioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 19 - Regionbidraget
Allt detta kan inte skötas digitalt. Vi ser att kostnaderna för regionerna ökar jämfört med länsföreningarna
då resor och övernattningar blir fler på grund av längre avstånd. Allt detta kan inte skötas digitalt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att se över regionbidraget, med inriktning mot en indexering av bidraget
Att de länsföreningar som bildar en region får ett extra anslag för resor och hotell/övernattningar
Astma- och Allergiregion Stockholm – Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionerna 10, 11, 19 och 20 föreslår samtliga en höjning av att det tak som satts för de stimulansbidrag
som utgår till regionföreningar i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda kriterier. Samtliga föreslår
att maxtaket ska indexeras. I motion 19 föreslås dessutom att förbundet ska utbetala extra anslag för
resor och hotellövernattningar till regionerna.
De förslag som förbundsstyrelsen ställer till kongressen i rapporten om regionaliseringsprocessen i
förbundet innebär ett kraftigt ökat stöd. Om dessa förslag antas av kongressen kommer betydande
resurser avdelas till att stödja regionerna i framtiden. Förbundsstyrelsens förslag utgör en sammanhållen
strategi för att ytterligare stimulera tillkomsten av effektiva regionala centra till stöd för ett framgångsrikt
intressepolitiskt arbete och verksamheten i lokalföreningarna. En samtidig höjning av det ekonomiska
stödet till regionerna skulle konkurrera med de strategiska satsningar som förbundsstyrelsen föreslår.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 10
Att avslå motion 11
Att avslå motion 19
Att avslå motion 20
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Motion 20 - Ökat stöd till regionerna
Motion angående höjning av bidraget till regionföreningar med anställd personal. Vid kongressen 2013
beslutade förbundet att regionföreningar med anställd ombudsman får 150 000kr/år som bidrag. Den
summan har varit oförändrad sedan dess. Regionföreningarna ersätter de tidigare länsföreningarna för att
kunna ge stöd till lokalföreningarna och samtidigt bli starkare som påtryckare i intressepolitiska frågor.
Sedan 2013 har både löner och andra omkostnader ökat. Vi anser det därför rimligt och nödvändigt att
höja bidraget till regionen för att vi skall ha möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet utan
nedskärningar.
Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland föreslår därför att kongressen beslutar:
Att höja bidraget.
Att bidraget följer konsumentprisindex och höjs med motsvarande varje år.
Astma-och Allergiförening region Mellannorrland Mattias Grannas, Ordförande Styrelsen i
föreningen

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionerna 10, 11, 19 och 20 föreslår samtliga en höjning av att det tak som satts för de stimulansbidrag
som utgår till regionföreningar i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda kriterier. Samtliga föreslår
att maxtaket ska indexeras. I motion 19 föreslås dessutom att förbundet ska utbetala extra anslag för
resor och hotellövernattningar till regionerna.
De förslag som förbundsstyrelsen ställer till kongressen i rapporten om regionaliseringsprocessen i
förbundet innebär ett kraftigt ökat stöd. Om dessa förslag antas av kongressen kommer betydande
resurser avdelas till att stödja regionerna i framtiden. Förbundsstyrelsens förslag utgör en sammanhållen
strategi för att ytterligare stimulera tillkomsten av effektiva regionala centra till stöd för ett framgångsrikt
intressepolitiskt arbete och verksamheten i lokalföreningarna. En samtidig höjning av det ekonomiska
stödet till regionerna skulle konkurrera med de strategiska satsningar som förbundsstyrelsen föreslår.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motion 10
Att avslå motion 11
Att avslå motion 19
Att avslå motion 20
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Motion 21 - Nysvenskar och flyktingar
Motivering
Vid information om det svenska samhället för nysvenskar och flyktingar bör man ta upp frågor kring
astma, allergi och annan överkänslighet. Särskilt frågor kring rökning på offentliga platser och
användandet av parfymerade produkter har stor betydelse. Genom samarbete med SFI och
flyktingmottagande bör kunskap om vår syn på anpassningar för personer med funktionshinder spridas.
Många av dem utvecklar eller kanske redan har allergiska besvär och får på så sätt själva nytta av sin
kunskap.
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet verkar för att nysvenskar och flyktingar får kunskap om astma- allergi och annan
överkänslighet
Att förbundet verkar för att tydliggöra vilka regler och intentioner som finns i samhället kring rökning.
Att förbundet verkar för att kunskap om doftöverkänslighet sprids, vilka konsekvenser användandet av
parfymerade produkter får för överkänsliga personer.
Att ovanstående punkter sker i samverkan med region-/ läns- och lokalföreningar på så sätt att verktyg till
lokalt arbete tas fram.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Under senare år har Sverige tagit emot tusentals nya invånare från andra delar av värden. Förbundet och
dess föreningar har idag mycket begränsad kontakt med dessa grupper och det krävs därför målinriktade
insatser för att sprida information om allergi/astma och förbundets verksamhet.
Uppgiften att sprida information om vilka regler som finns i samhället är dock inte förbundets utan måste
åligga de myndigheter som har ansvaret.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen första, tredje och fjärde att-satsen
Att avslå motionen andra att-satsen
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Motion 22 - Medlemsavgift
Motivering
I takt med att medlemspriset har ökat, så har vi förlorat många familjer som medlemmar. Stora familjer
känner att det blir för stor kostnad att betala medlemskap för hela familjen. Det finns andra föreningar
som har ett gemensamt pris för familjer t.ex. Naturskyddsföreningen. Familjer ska inte dra sig för att delta
i t.ex. aktiviteter på grund av kostnaden för medlemskap. I stället för att en eller två personer blir
medlemmar så kan hela familjer lättare bli medlemmar med ett familjepris. Detta kommer att löna sig för
förbundet då fler familjer blir registrerade.
Övrigt: I några lokalföreningar inom Örebro län har vi betalat tillbaka en del av familjeavgiften till familjer
med fler än tre familjemedlemmar (dvs till familj med två vuxna och tre barn eller fler). På detta sätt har vi
lyckats behålla hela familjerna som medlemmar.
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att En särskild rabatt för stora familjer införs. Medlemsavgiften för en familj kan förslagsvis maximeras till
huvudmedlem och tre familjemedlemmar.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, lokalföreningar i Örebro län

Förbundsstyrelsens yttrande
I motionen föreslås ett tak för den totala medlemsavgift som tas ut från familjer med fler än tre barn. Detta
är ett behjärtansvärt förslag som dessutom skulle göra det enklare för stora familjer att ansluta alla sina
medlemmar.
Under en lång följd av år har förbundet konstruerat olika rabatter på medlemsavgiften. Floran av rabatter
tenderade efterhand att bli vildvuxen och ohanterlig. Aktiva i föreningar hade svårt att minnas och hålla
reda på dem och administrationen av dem i medlemsregistret blev komplicerad.
Sedan något år har förbundet därför medvetet rensat i floran av rabatter och det skulle vara olyckligt om
vi nu började införa dem igen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motionen
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Motion 23 - Tillgång medlemsregister
Motivering
Som det fungerar idag är det osäkert om det överensstämmer med GDPR

Övrigt Vill vi göra allt för att våra medlemmar ska känna sig trygga och säkra hos oss när de
lämnar sina personuppgifter.
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att det kommer att finnas en portal på föreningssidorna där föreningarna kan logga in och där anmäla
nya medlemmar och lämna personnummer och andra känsliga uppgifter
Att funktionen blir att föreningar kan logga in och anmäla nya medlemmar, eller lämna andra uppgifter om
medlemmar, och sedan kan förbundet hämta uppgifterna i denna portal
Att vi på så vis kan garantera ett skydd av personuppgifter
Lilly Johnsson, Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm m o

Förbundsstyrelsens yttrande
Kopplat till förbundets medlemsregister finns en funktion benämnd ”regional medlemsservice”. Denna
funktion gör det möjligt för förtroendevalda i föreningarna att hantera den egna föreningens medlemmar i
registret. Förbundet avser att under den kommande kongressperioden utveckla denna funktion i den
riktning som motionären föreslår. Det innebär att endast förtroendevalda i föreningarna som är medvetna
om GDPR-lagstiftningen och förbundit sig att följa denna får tillgång till personuppgifter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 24 - Påskbord
Motivering
Det är mycket bra att Förbundet premierar de som lyckats värva många medlemmar till sin förening. Inom
förbundet finns många med svåra födoämnesallergier, som inte kan tänka sig att gå ut och äta en
påskmåltid eller ett julbord.
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att Förbundet förutom påskmåltid eller julbord erbjuder vinnaren i medlemsvärvningskampanjen att välja
exempelvis något från profilshopen eller annan present om behov finns.
Astma och Allergiföreningen I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
De senaste åren har vinnare av medlemsvärvningstävlingar i organisationen som vinst fått ett julbord eller
en påskmåltid för sig och sin förening. Motionären föreslå att ett alternativt pris kunde vara produkter från
förbundets profilshop. Detta skulle vara en anpassning till medlemmar med svåra matallergier.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 25 - Hundar i butik
Det har blivit allt vanligare att hundar tas med in i butiker, att affärsinnehavare har egna hundar med till
butiken och att hundar tillåts på caféer. Nu finns också alltför många hela köpcentrum som kallar sig
hundvänliga dvs tillåter hundar, ex.vis Sturegallerian, Kista galleria, Ringen köpcentrum och Bromma
blocks. Tyvärr stänger alltför många butiker ute hundallergiker från att handla hos dem. Man kanske inte
är allergiker själv men har en hundallergiker i familjen och därför inte vill komma hem med hundepitel på
kläderna.
Vi föreslår
Att förbundet aktivt startar en debatt om detta
att man poängterar för butikerna att de på detta sätt stänger ute kanske upp till 20% av potentiella
kunder.
Motivering
På så sätt kan man påverka de butiker som hyr lokaler i ”hundvänliga gallerior” att inse, att de utan egen
förskyllan, får 20% färre besök i sina lokaler som de betalar höga hyror för.
Astma- och allergiföreningen Piteå Älvdal, Astma- och allergiföreningen Norrbottens län

Förbundsstyrelsens yttrande
Enligt förbundets policy ska pälsdjur i största möjliga mån undvikas i butiker, på restauranger, caféer och
liknande. Grundpolicyn är att pälsdjur inte ska finns i förskolan eller skolan.

Efter påverkan från förbundet publicerades en artikel i Svensk Handels branschtidning 2016 med en
uppmaning till butiksägare att inte tillåta pälsdjur och informera kunder om detta.
2016 lät förbundet även undersöka bland personer med hundallergi i befolkningen var de största hindren
fanns i samhället för att sedan uppmärksamma resultatet i media. Tyvärr uteblev medieintresset. Även
tidigare har det varit svårt att nå ut i media om otillgänglighet för personer med pälsdjursallergi – troligen
för att pälsdjur upplevs så positivt av det stora flertalet.
2017 informerade förbundet ansvariga för alla större dagligvarukedjor om åtgärder för allergi-anpassad
butik på ett seminarium arrangerat av Svensk Dagligvaruhandel. En undersökning har även gjorts till
större klädkedjor 2018 om de har en policy om pälsdjur i sina butiker och en kort information gavs om
tillgänglighet.

Förbundet har under den gångna kongressperioden arbetat för att begränsa och tydliggöra att
användning av tjänstehundar i vård, omsorg och skola inte får ske så att de med pälsdjursallergi får
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besvär. Skolverket uttalade på samrådsmöte 2017 att hundar inte har en naturlig plats i skolan och att
positiva effekter av djur inte kan ställas mot elever med pälsdjursallergi (detta har dock ännu inte
kommunicerats till skolor och huvudmän).
Vi har även bidragit med uttalanden om förbundets syn om hundar på jobbet, bl a för tidningen Arbetsliv
och Hundsport. Förbundet tog fram en folder om tillgänglig vård och omsorg 2017 och informerade
landstingspolitiker i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer och primär-vården om foldern 2018.
Här nämns särskilt allergiaspekter vid insats med tjänstehund.
Förbundet har skrivit om tillgänglighet för personer med pälsdjursallergi vid resor med allmänna
kommunikationer till myndigheten Trafikanalys som fått ett sådant regeringsuppdrag. I skrivelsen nämns
att personer med pälsdjursallergi riskerar symptom vid djurkontakt under resan eller om det tidigare
vistats pälsdjur i miljön (se förbundets policy för kollektivtrafiken). Under 2019 kommer förbundet att
fortsätta arbeta med tillgänglig kollektivtrafik, framförallt övergripande nationellt.
I slutet av 2018 gjorde förbundet en medlemsenkät om tillgänglighet som visade att tillgänglighetshinder i
samhället på grund av pälsdjur kom på tredje plats av de faktorer som gav besvär. Förbundet planerar att
i början av 2019 informera om hinder för personer med pälsdjursallergi till branschorganisationer som
Svensk Handel och VISITA (besöksnäringen, bl a hotell och restaurang) samt till huvudkontor för
rikstäckande banker med uppmaning att inte tillåta pälsdjur i deras lokaler/butiker.
Förhoppningsvis kan resultat från tillgänglighetsenkäten och rundabordssamtal om pälsdjurs-allergi med
allergiexpertis (som planeras 2019) användas för att opinionsbilda om frågan. Förbundet planerar även
under den kommande kongressperioden undersöka möjligheten att uppmärksamma att potentiella kunder
med pälsdjursallergi utestängs från gallerior och köpcentra.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motion 25 besvarad
Att bifalla motion 29
Att bifalla motion 33
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Motion 26 - Maten i skolan
Vi föreslår att förbundet pressar på SKL att reglera så att alla kommuner presenterar innehållsförteckning
på skolmaten.
Motivering
Idag får barnen och ungdomarna med olika typer av matallergier eller överkänslighet lita på att den mat
som erbjuds dem i skolan inte innehåller sådant de inte tål. Det händer dock ibland att det blir fel och att
barnet/ungdomen får en reaktion av maten de ätit.
Astma- och allergiföreningen i Piteå Älvdal
Astma- och allergiföreningen i Norrbottens län

Förbundsstyrelsens yttrande
Detta är en viktig fråga och förbundets linje är att skriva ut vad maten innehåller, inte bara skriva glutenfri,
nötfri etc. Så ingrediensförteckning på maten skulle göra hanteringen säkrare hela vägen. Det skulle
innebära mer arbete för måltidspersonalen i landets skolor men det är ändå så pass viktigt för både
elever och personal att vara säkra på vad maten innehåller för att undvika att någon elev får en allergisk
reaktion av skolmaten.
Vi har i många frågor kontakter med SKL. Att uppvakta SKL om att lägga fram ett förslag om att skolorna
bör skriva ingrediensförteckning på maten som serveras är rimligt. För att få tyngd i arbetet så bör även
Livsmedelsverket uppvaktas i frågan då de äger det yttersta ansvaret om skolmaten som serveras i
Sverige och att den ska vara säker för Sveriges skolelever. Förslaget bör nå kommunala så väl som
privata skolor.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 27 - Djur och rökfria bostäder
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att Förbundet arbetar med att vi får fler helt djur- och rökfria bostäder både för hyresgäster och i
bostadsrätter
Motivering
Fler och fler inför regler om rökfritt i sina bostäder det är bra. Övervägande majoritet vill inte utsättas för
andras rök även krav på att det skall vara fritt från pälsdjur är ett måste för många av oss.
Astma och Allergiföreningen i Ängelholm m.o. Skåne län ställer sig bakom motionen

Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet är ense med motionären om att det idag finns för få djur- och rök-fria
flerbostadshus och att regelverket borde ändras så det blir juridiskt hållbart att inrätta sådana. Förbundet
har under flera år haft kontakt med allmännyttans fastighetsägarorganisation SABO och samverkat kring
deras årliga miljöenkät till fastighetsägare. 2011 gjorde förbundet en första kartläggning av vilka
fastighetsägare som hade allergianpassade och rökfria flerbostadshus. Kartläggningen följdes upp 2016
och 2017 och listor på fastighetsägare lades på förbundets webbplats och har uppmärksammats i media
under tobaksfria veckan.
I slutet av 2016 arrangerade förbundet en konferens om rökfritt boende tillsammans med Astma- och
Allergiföreningarna i Örebro län och Riksförbundet VISIR. Till konferensen inbjöds bl a fastighetsägare
och konferensen filmades och lades på förbundets YouTube-kanal och filmklipp spreds även till
fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer efteråt.
Inför Hyresgästföreningen riksstämma i juni 2018 tog förbundet fram en mall för motion om att arbeta för
fler rökfria flerbostadshus och ställa sig bakom en översyn av gällande regelverk så rökfria flerbostadshus
skulle kunna införas på ett juridiskt hållbart sätt. Motioner skickades sedan in till stämman av enskilda
som var medlemmar i Hyresgästföreningen, men avslogs.
Förbundet har hittills arbetat mest för att påverka och sprida goda exempel från fastighetsägare till
hyresrätter. Eftersom det oftast krävs att ordningsregler om rök- och djurfritt införs i nya hus från början är
det svårt att nå ansvariga innan bostadsrättsföreningar (med antagna stadgar) bildats. Förbundet har
dock under 2018 deltagit i ett referensgruppsmöte till miljöklassningen Miljöbyggnad som drivit ett projekt
om förvaltning av fastigheter och framfört vikten av att kunna bo i flerbostadshus fria från bl a
parfymdofter, tobaksrök och pälsdjur.
Vi planerar under den kommande kongressperioden fortsätta påverkansarbetet för en översyn av
gällande lagar och regler så boende inte ska behöva utsättas för passiv rökning från grannar.
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Förbundet planerar även fortsätta påverka Hyresgästföreningen, andra intresseorganisationer
(exempelvis centrala organisationer för bostadsrättsföreningar) och fastighetsägare för fler rökfria
flerbostadshus samt fortsätta uppdatera listan över fastighetsägare på webben under kommande
kongressperiod och sprida goda exempel i sociala medier.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motion 27
Att bifalla motion 36
Att bifalla motion 41
Att bifalla motion 55
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Motion 28 - Granar i offentliga miljöer
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att kongressen beslutar om att Förbundet arbetar med att det i offentliga miljöer undviker att äkta granar
sätts upp inomhus.
Motivering
Tyvärr är det nu så att fler och fler återgår till riktiga granar i köpcenter med flera platser som allmänheten
har tillträde till Detta innebär stora olägenheter för alla som har allergi mot gran. Vi skall inte
diskrimineras.
Astma och Allergiföreningen i Ängelholm m.o Skåne län ställer sig bakom motionen

Förbundsstyrelsens yttrande
Enligt förbundets policy om dofter och irriterande ämnen ska ansvariga för offentliga miljöer informeras
om att inte ta in allergena/doftande växter som exempelvis granar och hyacinter i offentliga lokaler.
Förbundet tog fram en temafolder Växter inomhus – fakta och tips från Astma- och Allergiförbundet 2017
där det bl a finns tips om att undvika julgranar inomhus. Information om den nya temafoldern skickades
då till Blomsterfrämjandet, vissa växt-grossister och större affärskedjor för växter. När det gäller direkt
information om bra växtval till ansvariga för i offentliga miljöer blir det dock snarare en fråga för astmaoch allergiföreningarna på lokal och regional nivå eftersom förbundet inte har direktkontakter med dem
som ansvarar för offentliga inomhusmiljöer.
2015 utökades diskrimineringslagen med en ny diskrimineringsform ”Bristande tillgänglighet som
diskriminering” där det ges möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att anmäla
misstänkta fall av bristande tillgänglighet för prövning av diskrimineringsombuds-mannen (DO) m fl.
Hittills saknas i stort sett praxis, men funktionshinderrörelsen arbetar för att sådan ska tas fram. Det
innebär att det finns möjlighet för enskilda som upplever att offentliga miljöer inte är tillgängliga,
exempelvis på grund av julgranar kan anmäla detta om det inte går att komma tillrätta med problemet
genom direkt kontakt med ansvariga för de aktuella lokalerna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 29 - Hundar i offentliga miljöer.
Att Förbundet arbetar för att hundar inte får tas in i banker affärer köpcentra och inomhus-marknader.
Övrigt: Denna motion var även med 2016 och har Förbundet kontaktat Svensk handel och huvudkontoren
för våra banker angående olägenheter med pälsdjur i dessa lokaler Beslut på detta togs vid kongressen
2016.
Astma och Allergiföreningen i Ängelholm Skåne län ställer sig bakom denna motion

Förbundsstyrelsens yttrande
Enligt förbundets policy ska pälsdjur i största möjliga mån undvikas i butiker, på restauranger, caféer och
liknande. Grundpolicyn är att pälsdjur inte ska finns i förskolan eller skolan.
Efter påverkan från förbundet publicerades en artikel i Svensk Handels branschtidning 2016 med en
uppmaning till butiksägare att inte tillåta pälsdjur och informera kunder om detta.
2016 lät förbundet även undersöka bland personer med hundallergi i befolkningen var de största hindren
fanns i samhället för att sedan uppmärksamma resultatet i media. Tyvärr uteblev mediaintresset. Även
tidigare har det varit svårt att nå ut i media om otillgänglighet för personer med pälsdjursallergi – troligen
för att pälsdjur upplevs så positivt av det stora flertalet.
2017 informerade förbundet ansvariga för alla större dagligvarukedjor om åtgärder för allergi-anpassad
butik på ett seminarium arrangerat av Svensk Dagligvaruhandel. En undersökning har även gjorts till
större klädkedjor 2018 om de har en policy om pälsdjur i sina butiker och en kort information gavs om
tillgänglighet.

Förbundet har under den gångna kongressperioden arbetat för att begränsa och tydliggöra att
användning av tjänstehundar i vård, omsorg och skola inte får ske så att de med pälsdjursallergi får
besvär. Skolverket uttalade på samrådsmöte 2017 att hundar inte har en naturlig plats i skolan och att
positiva effekter av djur inte kan ställas mot elever med pälsdjursallergi (detta har dock ännu inte
kommunicerats till skolor och huvudmän).
Vi har även bidragit med uttalanden om förbundets syn om hundar på jobbet, bl a för tidningen Arbetsliv
och Hundsport. Förbundet tog fram en folder om tillgänglig vård och omsorg 2017 och informerade
landstingspolitiker i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer och primär-vården om foldern 2018.
Här nämns särskilt allergiaspekter vid insats med tjänstehund.
Förbundet har skrivit om tillgänglighet för personer med pälsdjursallergi vid resor med allmänna
kommunikationer till myndigheten Trafikanalys som fått ett sådant regeringsuppdrag. I skrivelsen nämns
att personer med pälsdjursallergi riskerar symptom vid djurkontakt under resan eller om det tidigare
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vistats pälsdjur i miljön (se förbundets policy för kollektivtrafiken). Under 2019 kommer förbundet att
fortsätta arbeta med tillgänglig kollektivtrafik, framförallt övergripande nationellt.
I slutet av 2018 gjorde förbundet en medlemsenkät om tillgänglighet som visade att tillgänglig-hetshinder i
samhället på grund av pälsdjur kom på tredje plats av de faktorer som gav besvär. Förbundet planerar att
i början av 2019 informera om hinder för personer med pälsdjursallergi till branschorganisationer som
Svensk Handel och VISITA (besöksnäringen, bl a hotell och restaurang) samt till huvudkontor för
rikstäckande banker med uppmaning att inte tillåta pälsdjur i deras lokaler/butiker.
Förhoppningsvis kan resultat från tillgänglighetsenkäten och rundabordssamtal om pälsdjurs-allergi med
allergiexpertis (som planeras 2019) användas för att opinionsbilda om frågan. Förbundet planerar även
under den kommande kongressperioden undersöka möjligheten att uppmärksamma att potentiella kunder
med pälsdjursallergi utestängs från gallerior och köpcentra.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motion 25 besvarad
Att bifalla motion 29
Att bifalla motion 33
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Motion 30 - Tobaksfri skoltid.
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att Förbundet påverkar så att vi får en lagstiftning om tobaksfri skoltid
Att Det införs krav på att eleverna får utbildning om tobakens hälsoeffekter.
Motivering
Rökning smittar 9 av 10 ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka, det visar
Non smoking Generations senaste undersökning. Tobaksfria veckan 2018 uppmärksammade behovet av
att stoppa smittspridningen. Visionen Rökfritt Sverige 2025 börjar närma sig med stormsteg skall vi nå dit
måste vi börja med våra barn.
Astma och Allergiföreningen i Ängelholm m.o Skåne län ställer sig bakom motionen
Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet är medlem i organisationen Tobaksfakta som organiserar intresseorganisationer som arbetar tobaksförebyggande. Som nämns i motionen arbetar organisatio-nerna
tillsammans för det långsiktiga målet om ett rökfritt Sverige 2025, men med lite olika inriktning och fokus
som kompletterar varann. Astma- och Allergiförbundet har främst arbetat för att begränsa/minska passiv
rökning och öka andelen rökfria miljöer, något som också delvis lyckades i och med att riksdagen i
december 2018 beslutade utöka tobakslagen med vissa offentliga utemiljöer.
Under 2018 har flera organisationer från Tobaksfakta drivit ett projekt ”Tobaksfria barn” som syftar till att
bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om varje barns rätt till tobaksfri uppväxt och att det är
vuxnas ansvar att se till att göra detta möjligt (i linje med tobakskonven-tionen och barnkonventionens
intentioner). Inom projekt Tobaksfria barn har organisationen Non Smoking generation m fl organisationer
i Tobaksfakta drivit en kampanj ”Tobaksfri skoltid” med opinionsbildning för att lagstifta om tobaksfri
skoltid, införa krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter och inför krav på att utbilda om tobak ur ett
hållbarhetsperspektiv. I tobaksfri skoltid ingår fritt från både rökning och tobaksprodukter som snus.
Astma- och Allergiförbundet har inte ingått i kampanjen, men har ändå stöttat den genom att dela
information från den på sociala medier mm. Förbundet har inte tagit ställning och aktivt arbetat mot snus
som varit en del i projekt tobaksfria barn och tobaksfri skoltid. Förbundet planerar även fortsättningsvis
stödja Tobaksfaktas kampanjer och projekt. Vi stödjer kravet på utbildning om tobakens hälsoeffekter
men har inte möjlighet att själva kontrollera att det följs.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla första att-satsen i motionen med reservation för att förbundet inte tagit ställning till bruket av
snus
Att anse andra att-satsen i motionen besvarad
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Motion 31 - Nätverksgrupp för aktiva i kommunernas funktionshinderråd
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet bygger upp en nätverksgrupp för aktiva inom kommunernas funktionshindersråd
Motivering
Kommunerna har en viktig roll i funktionshinderspolitiken, och nästan alla kommuner har samverkansråd
med funktionshindersorganisationerna. Namnen varierar mellan kommunerna och säkert också
arbetssättet.
För att stärka och utveckla arbetet i dessa samverkansorgan behöver förbundet initiera till nätverksträffar
där alla de föreningsaktiva som sitter i de här organen kan dela erfarenheter med varandra.
Nätverken kan med fördel vara digitala, till exempel som grupp på Allergismart, men kan också någon
gång per år träffas via videomöten.
Astma- och Allergiföreningen i Stockholm m o

Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet kan inte ta beslut om att bilda ett nätverk för aktiva i kommunala
funktionshinderråd, men kan arbeta för att ett sådant nätverk bildas om intresset finns bland aktiva
representanter i lokala Astma- och Allergiföreningar. Erfarenheten är att nätverk behöver drivas av
personer som har ett eget intresse av nätverket.
Astma- och Allergiförbundet kan under den kommande kongressperioden undersöka om Funktionsrätt
Sverige redan har eller planerar nätverk för lokalt aktiva i kommunala funktionshinderråd på en mer
generell nivå.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 32 - App för matservering med allergianpassad mat
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram en app så man kan se var det finns restauranger med mat som funkar på menyn.
Motivering
Det är svårt för alla med matallergier eller överkänslighet att gå ut och äta. En app som visar vilka
restauranger skulle göra det mycket lättare att gå ut. Då vet man vilka ställen som fungerar och behöver
inte irra från ställe till ställe för att hitta någonstans där man kan äta.
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms m o

Förbundsstyrelsens yttrande
Det finns en stor efterfrågan från förbundets medlemmar samt från andra med allergi- eller överkänslighet
för mat att hitta restauranger där de kan äta utan risk för att bli sjuka. Förbundet arbetar redan med detta
på flera sätt. Dels har förbundet en utbildning för restaurangpersonal (Hurra, en allergisk gäst!) samt en
restaurangmärkning där restaurangen förbinder sig att ha koll på alla ingredienser och kunna informera
gästen om de finns i maten eller inte. Dessa restauranger anser vi vara säkra för gäster med allergi- eller
överkänslighet för mat. Det handlar här om en tydlig kommunikation så att gästen själv kan avgöra om de
kan äta maten på restaurangen eller ej.
Problemet här kan ändå vara att en gäst inte kan äta maten på just den restaurangen den dagen då
dessa restauranger inte förbinder sig att ha fritt från vissa allergener utan bara att hantera dem säkert och
kunna informera om dem. När det gäller att kunna informera om vilka restauranger som inte alls använder
vissa allergener i sin hantering (t ex gluten, mjölk, ägg, fisk eller nötter) så har förbundet här redan
planerat att påbörja en sådan kartläggning under 2019 samt fortsätta med att förbättra den framöver. En
utökning av denna kartläggning kommer att göras på webplattformen AllergiSmart. Där kommer
användare att kunna ge tips om restauranger som serverar mat utan vissa allergener i maten t ex utan
jordnötter, nötter, mjölk, fisk, ägg, gluten etc. Dessa restauranger kommer att presenteras tydligt på
AllergiSmart med restaurangens namn, adress samt vilka allergener som inte alls hanteras i
restaurangen. En lista över dessa restauranger kommer att finnas på AllergiSmart.
Att utveckla, sköta om och regelbundet uppdatera en app för denna information möter två problem. Dels
skulle utveckling av appen liksom supporten för att appen ska fungera kosta mycket arbetstid och pengar.
Dels har det visat sig att appar är svåra att hålla helt säkra när det gäller information om innehåll av
allergener i mat. Detta gäller förpackad mat såväl som restauranger. T ex visade en studie från
Livsmedelsverket att 10 % av slumpvis provtagen förpackad mat redan har fel information om allergener i
maten. En annan undersökning visade att hälften av restaurangerna i Sverige ibland ger gästerna fel
information. Då finns det felaktigheter i informationen redan innan den läggs in i appen.
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När det gäller appar som redan har utvecklats på området så har de redan visat sig vara osäkra av flera
orsaker. Det pågår en diskussion om detta mellan förbundet, Celiakiförbundet och Livsmedelsverket. Det
kan t ex ibland vara beroende på den person som lägger in informationen i appen. Ifall informationen
hämtas från restaurangens hemsida, från annan källa eller från ansvarig person på restaurangen så
krävs en ständig kontroll och uppdatering av uppgifterna som läggs in i appen så att de är riktiga.
Restaurangerna kommer inte att vara beredda att lägga ner de resurser som kommer krävas för att detta
på ett säkert sätt ska kunna skötas regelbundet. Förbundet kommer inte heller att kunna tillhandahålla de
resurser som skulle krävas för att erbjuda en säker app på området, varken i form av arbetstid eller
pengar.
Det säkraste är alltid en direkt dialog mellan gäst och restaurang i nutid. Det måste finnas utrymme för
frågor till kunnig personal. Menyer kan ändras, personal kan ha olika kunskap och det kan vara
omsättning av personal.
Vi föreslår därför att förbundet istället för utveckling av en app som motionen föreslår fortsätter att
förbättra det arbete som redan pågår med utbildning, restaurangmärkning samt lista i AllergiSmart med
allergenfria restauranger. När det gäller listan så uppdateras den varefter nya förslag kommer in på
AllergiSmart från användare. Jag föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att avslå motionen
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Motion 33 - Tillgänglighet för pälsdjursallergiker m m
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet går ut med information om vad det innebär för pälsdjursallergiker när hundar finns inom
skola, vård, arbetsplatser, omsorg och allmänna kommunikationer.
Att förbundet kräver tillgänglighet för alla människor till skola, vård, omsorg och allmänna
kommunikationer.
Motivering
För oss som är allergiska mot hundar innebär denna närvaro av hundar och övriga pälsdjur ett stort
bekymmer. Pälsdjur är en acceptabel del av familj och samhälle, vilket medför att de följer med överallt.
De finns i butiker, på bussar/tåg, i vården och i skola.
Vi med allergi kan inte värja oss mot alla möten med pälsdjur i samhället. Följden blir att vi får en allergisk
reaktion, måste ta medicin och kanske måste uppsöka läkare. Detta medför att vi utestängs från att delta i
samhället på samma villkor som personer utan allergi och överkänsligheter.
Vi utestängs från kollektivtrafik, skolor, vård, omsorg och övriga sociala aktiviteter.
Övrigt
Enligt FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet, regel nr 5, handlar den om tillgänglighetens
betydelse och med målsättning att göra den fysiska miljön tillgänglig för alla.
Åsele Astma - och Allergiförening

Förbundsstyrelsens yttrande
Enligt förbundets policy ska pälsdjur i största möjliga mån undvikas i butiker, på restauranger, caféer och
liknande. Grundpolicyn är att pälsdjur inte ska finns i förskolan eller skolan.
Efter påverkan från förbundet publicerades en artikel i Svensk Handels branschtidning 2016 med en
uppmaning till butiksägare att inte tillåta pälsdjur och informera kunder om detta.
2016 lät förbundet även undersöka bland personer med hundallergi i befolkningen var de största hindren
fanns i samhället för att sedan uppmärksamma resultatet i media. Tyvärr uteblev mediaintresset. Även
tidigare har det varit svårt att nå ut i media om otillgänglighet för personer med pälsdjursallergi – troligen
för att pälsdjur upplevs så positivt av det stora flertalet.
2017 informerade förbundet ansvariga för alla större dagligvarukedjor om åtgärder för allergi-anpassad
butik på ett seminarium arrangerat av Svensk Dagligvaruhandel. En undersökning har även gjorts till
större klädkedjor 2018 om de har en policy om pälsdjur i sina butiker och en kort information gavs om
tillgänglighet.
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Förbundet har under den gångna kongressperioden arbetat för att begränsa och tydliggöra att
användning av tjänstehundar i vård, omsorg och skola inte får ske så att de med pälsdjursallergi får
besvär. Skolverket uttalade på samrådsmöte 2017 att hundar inte har en naturlig plats i skolan och att
positiva effekter av djur inte kan ställas mot elever med pälsdjursallergi (detta har dock ännu inte
kommunicerats till skolor och huvudmän).

Vi har även bidragit med uttalanden om förbundets syn om hundar på jobbet, bl a för tidningen Arbetsliv
och Hundsport. Förbundet tog fram en folder om tillgänglig vård och omsorg 2017 och informerade
landstingspolitiker i SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsdirektörer och primär-vården om foldern 2018.
Här nämns särskilt allergiaspekter vid insats med tjänstehund.
Förbundet har skrivit om tillgänglighet för personer med pälsdjursallergi vid resor med allmänna
kommunikationer till myndigheten Trafikanalys som fått ett sådant regeringsuppdrag. I skrivelsen nämns
att personer med pälsdjursallergi riskerar symptom vid djurkontakt under resan eller om det tidigare
vistats pälsdjur i miljön (se förbundets policy för kollektivtrafiken). Under 2019 kommer förbundet att
fortsätta arbeta med tillgänglig kollektivtrafik, framförallt övergripande nationellt.
I slutet av 2018 gjorde förbundet en medlemsenkät om tillgänglighet som visade att tillgänglig-hetshinder i
samhället på grund av pälsdjur kom på tredje plats av de faktorer som gav besvär. Förbundet planerar att
i början av 2019 informera om hinder för personer med pälsdjursallergi till branschorganisationer som
Svensk Handel och VISITA (besöksnäringen, bl a hotell och restaurang) samt till huvudkontor för
rikstäckande banker med uppmaning att inte tillåta pälsdjur i deras lokaler/butiker.
Förhoppningsvis kan resultat från tillgänglighetsenkäten och rundabordssamtal om pälsdjurs-allergi med
allergiexpertis (som planeras 2019) användas för att opinionsbilda om frågan. Förbundet planerar även
under den kommande kongressperioden undersöka möjligheten att uppmärksamma att potentiella kunder
med pälsdjursallergi utestängs från gallerior och köpcentra.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motion 25 bevarad
Att bifalla motion 29
Att bifalla motion 33
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Motion 34 - Innehållsförteckning
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet driver på för att innehållsförteckningarna på matprodukter blir tydligare och med större text
Motivering
Många som är födoämnesallergiker är i stort behov av att kunna läsa tydligt vad som står i
innehållsförteckningen på produkten. Det är ofta svårt idag på grund av för små bokstäver. Det måste till
en skärpning av regler och lagar inom området.
Astma- och Allergiregion Stockholm - Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Det är grundläggande i livsmedelslagstiftningen att alla ingredienser i förpackad mat ska stå i
ingrediensförteckningen. Det är den hårdast reglerade biten när det gäller märkning av förpackade
livsmedel. Producenter får inte medvetet, eller av slarv, missa att ta med någon ingrediens som maten
innehåller. Ingredienserna ska stå i storleksordning efter mängd och måste ha en minsta teckenstorlek för
att konsumenterna ska kunna läsa ingredienserna. Tyvärr så får producenter ibland ok av
Livsmedelsverket att använda en mindre text än lagstiftningen föreslår. Detta menar de är nödvändigt av
bl a utrymmesskäl samt att livsmedel kan ha olika form och storlek.
Jag tycker ändå att det är rimligt att förbundet jobbar med påtryckningar för att den textstorlek som
föreslås i lagstiftningen ska gälla alla förpackade livsmedel, för konsumenternas säkerhet. Det arbetet
kan vi driva nationellt i våra nätverk och vi kan uppvakta Livsmedelsverket om detta genom en skrivelse.
Vidare ska 14 allergener i ingrediensförteckningen skrivas ut så de skiljer sig från övriga ingredienser t ex
genom fet stil. Detta tycker vi är bra men anser att fler allergena ingredienser bör märkas ut med fet stil
på förpackade livsmedel. Detta arbetar vi redan med i våra nätverk.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 35 - Kollektivtrafik
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram en mall för upphandlingskrav när det gäller tillgängliga allmänna kommunikationer
Motivering
Många medlemmar kan idag inte åka i kollektivtrafiken på grund av allergiska besvär. Region StockholmGotland menar att förbundet måste arbeta hårdare för att det på allmänna kommunikationsmedel måste
finnas särskilda avdelningar för allergiker. Ett rimligt krav då alla människor måste ha rätten att kunna åka
på just sina villkor.
Astma- och Allergiregion Stockholm - Gotland
Förbundsstyrelsens yttrande
I förbundets policy Allergipolicy i Kollektivtrafiken finns förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten för
människor med allergisjukdom. De faktorer som nämns i policyn är tobaksrök, dofter, mat och pälsdjur.
Dessa fyra faktorer är de som skapar störst problem när det gäller tillgänglighet för våra medlemmar i
kollektivtrafiken enligt Tillgänglighetsenkäten 2018. Enligt enkäten så är de olika i de olika trafikslagen
flyg, tåg, buss och båt vilken faktor som orsakar största hindret, men alla fyra har betydelse i alla
trafikslag och är de faktorer vi huvudsakligen arbetar med att förbättra.
I ett regeringsuppdrag till myndigheten Trafikanalys under 2018 (slutrapport i mars 2019) så har vi påtalat
dessa fyra faktorer som hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för våra medlemmar. Vi har lämnat en
skrivelse till myndigheten samt de har fått ta del av Tillgänglighetsenkäten. Vi räknar med att problemen
för våra medlemmar i kollektivtrafiken samt förslag på lösningar kommer att presenteras i
regeringsuppdragets slutrapport som kommer i mars 2019.
Vi har från förbundet framfört att hela resan med kollektivtrafiken, från hemmet till slutmålet, ska vara
förutsägbar så att en resenär med allergi ska kunna veta redan innan resan om denna riskerar att
utsättas för det denne inte tål. I så fall kan personen med allergi lättare avgöra om hen kan resa med
kollektivtrafiken eller ej. Utöver det har vi föreslagit lösningar för att skapa bättre tillgänglighet för
resenärer med allergisjukdomar i kollektivtrafiken. I vissa fall går det att skapa helt allergifria avdelningar,
i andra fall måste andra säkra lösningar skapas.
Vi kommer att sprida informationen i regeringsuppdragets slutrapport till relevanta parter inom
kollektivtrafiken med målet att få bättre tillgänglighet för personer med allergisjukdomar. När det gäller
upphandlingar av allmänna kommunikationer så kommer förbundet att ha en dialog med
upphandlingsmyndigheten för att ta fram en mall från oss för vad som behöver tas hänsyn till när det
gäller allergisjukdomar när det gäller upphandling av kollektivtrafiken.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 36 - Rökning i bostäder
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet aktivt driver kravet på att i alla renoverade och nybyggda bostadsområden ska rökfria
lägenheter och bostadsområden vara standard
Att verka för en översyn av gällande lagar och regler så boende inte ska behöva utsättas för passiv
rökning från grannar
Motivering
Många astmatiker och allergiker lider av tobaksröken. Inte minst gäller detta i boendet. Därför borde
förbundet i ännu högre grad driva och påverka att i nybyggda och nyrenoverade bostadsområden tillse att
de bostäder ska vara rökfria och som standard.
Astma- och Allergiregion Stockholm – Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Vi är ense med motionären om att det idag finns för få djur- och rökfria flerbostadshus och att regelverket
borde ändras så det blir juridiskt hållbart att inrätta sådana. Förbundet har under flera år haft kontakt med
allmännyttans fastighetsägarorganisation SABO och samverkat kring deras årliga miljöenkät till
fastighetsägare. 2011 gjorde förbundet en första kartläggning av vilka fastighetsägare som hade
allergianpassade och rökfria flerbostadshus. Kartläggningen följdes upp 2016 och 2017 och listor på
fastighetsägare lades på förbundets webbplats och har uppmärksammats i media under tobaksfria
veckan.
I slutet av 2016 arrangerade förbundet en konferens om rökfritt boende tillsammans med Astma- och
Allergiföreningarna i Örebro län och Riksförbundet VISIR. Till konferensen inbjöds bl a fastighetsägare
och konferensen filmades och lades på förbundets YouTube-kanal och filmklipp spreds även till
fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer efteråt.
Inför Hyresgästföreningen riksstämma i juni 2018 tog förbundet fram en motionsmall om att arbeta för fler
rökfria flerbostadshus och ställa sig bakom en översyn av gällande regelverk så rökfria flerbostadshus
skulle kunna införas på ett juridiskt hållbart sätt. Motioner skickades sedan in till stämman av enskilda
medlemmar i Hyresgästföreningen, men avslogs.
Förbundet har hittills arbetat mest för att påverka och sprida goda exempel från fastighetsägare till
hyresrätter. Eftersom det oftast krävs att ordningsregler om rök- och djurfritt införs i nya hus från början är
det svårt att nå ansvariga innan bostadsrättsföreningar (med antagna stadgar) bildats.
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Förbundet har dock under 2018 deltagit i ett referensgruppsmöte till miljöklassningen Miljöbyggnad som
drivit ett projekt om förvaltning av fastigheter och framfört vikten av att kunna bo i flerbostadshus fria från
bl a parfymdofter, tobaksrök och pälsdjur.
Vi planerar under den kommande kongressperioden fortsätta påverkansarbetet för en översyn av
gällande lagar och regler så boende inte ska behöva utsättas för passiv rökning från grannar. Förbundet
planerar även fortsätta påverka Hyresgästföreningen, andra intresseorganisationer (exempelvis centrala
organisationer för bostadsrättsföreningar) och fastighetsägare för fler rökfria flerbostadshus samt fortsätta
uppdatera listan över fastighetsägare på webben under kommande kongressperiod och sprida goda
exempel i sociala medier.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motion 27
Att bifalla motion 36
Att bifalla motion 41
Att bifalla motion 55

Astma- och Allergiförbundet │ Rapport 2019 │ 48

Motion 37 - Sprid våra rättigheter
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram ett dokument med en genomgång av de rättigheter en allergiker har. Gärna i
samarbete med Funktionsrätt Sverige
Motivering
Man har rättigheter som allergiker. Många medlemmar är tyvärr inte klara över sina rättigheter. Det vore
en stor hjälp för många med en genomgång av rättigheter, lagar, avtal, domar, LSS m fl inom området. T
ex för att hävda sig visavi arbetsgivare, utbildningsleverantörer och/eller familjemed-lemmar.
Astma- och Allergiregion Stockholm/Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet har tidigare inom ramen för Barnallergiåret 2013-14 tagit fram en guide om
rättigheter och lagstöd för elever med allergi i skolan. Guiden finns på förbundets webbplats.
Organisationen Funktionsrätt Sverige (där förbundet ingår) har under tre år (2015-2018) drivit ett
Arvsfondsfinansierat projekt Från Snack till verkstad. Projektet har arbetat för att stärka användningen av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Projektets övergripande
syfte är att göra det möjligt för fler individer med funktions-nedsättning att få sina mänskliga rättigheter
tillgodosedda. Målgrupper för projektet är bland annat barn och vuxna med funktionsnedsättning. Inom
projektets ram har det bl a drivits vissa rättsfall och en funktions-rättsguide och barnrättsguide har tagits
fram med juridiskt stöd som gör det möjligt för enskilda individer med funktionsnedsättning att överklaga
kränkningar av mänskliga rättigheter. En verktygslåda har även tagits fram med metoder och arbetssätt
som möjliggör för funktionshinderrörelsen att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s
kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mer information om projektet finns på
Funktionsrätt Sveriges webbplats och på specifika webbplatser för projektet om
Funktionsrättskonventionen.
Olika funktionsrättsorganisationer, bl a Independent Living Institute driver under tre år (2016-2019) ett
annat Arvsfondsfinansierat projekt Med lagen som verktyg. I projektet arbetar man med att höja
kompetensen om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Projektets mål är att
strategiska rättsfall drivs och att de leder till tydligare rättspraxis. Det ger personer med
funktionsnedsättning bättre skydd mot diskriminering och därmed bättre levnadsvillkor.
Inom projektets ram finns viss möjlighet till rådgivning för människor med funktionsnedsättning som
utsatts för diskriminering. Anmälan av diskriminering kan göras via Anmälningstjänsten. Utbildningar i
form av seminarier och workshops erbjuds till funktionshinderorganisationer och andra
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människorättsorganisationer, till jurister och juridikstuderande. Mer information finns på webbplatsen
Lagen som verktyg.
Astma- och Allergiförbundet planerar under den kommande kongressperioden ta fram en enkel guide
som mer specifikt handlar om lagar och rättigheter för personer med allergi i arbetslivet. Vi planerar också
tydligare informera och hänvisa till de verktyg mm som redan tagits fram inom projekten Från Snack till
verkstad och Med Lagen som verktyg i våra informationskanaler.
Astma- och Allergiförbundet har inte någon egen jurist anställd och inte heller organisationen
Funktionsrätt Sverige, även om det fanns en jurist inom ramen för projektet Från Snack till Verkstad.
Projekt Med lagen som verktyg har jurist inom projektet men detta upphör 2019. Därför är det svårt för
förbundet och funktionshinderrörelsen att hålla information om aktuella domar och rättsfall som rör
personer med funktionsnedsättning uppdaterade kontinuerligt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 38 - Skolmiljön
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet fortsätter verka för ett förlängt stöd för upprustning av skollokaler
Att förbundet tar fram en praktisk vägledning för och om i så fall under vilka förutsättningar tjänstehundar
(t ex läshundar och bokhundar) kan införas i skolan
Att förbundet aktivt verkar för att fler arbetsplatser och skolor använder allergironder
Motivering
Många skolor har idag en undermålig miljö. Dåligt städade ytor, mögelskador och dålig ventilation. Allt
detta skapar astma och allergiska besvär. I en del skolor finns tjänstehundar och läshundar, som orsakar
stora problem för den som är pälsdjursallergiker
Motionär: Astma- och Allergiregion Stockholm/Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har inför valet 2018 drivit frågan om ett förlängt statligt stöd för upprustning av skollokaler.
Innan valet lät förbundet göra en enkät till riksdagspartierna om deras syn på statligt stöd. Det visade sig
att allianspartierna var emot statligt stöd för upprustning av skollokaler medan Sverigedemokraterna,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var för ett förlängt stöd. Miljöpartiet uppgav att de inte tagit
ställning. Vi skickade en skrivelse till civilutskottets riksdags-ledamöter i slutet av 2018 med en
påminnelse om vikten av att det statliga stödet förlängs men har ännu inte fått någon respons. Förbundet
kommer dock fortsätta driva frågan under den kommande kongressperioden.
Skolverket uttalade på ett samrådsmöte 2017 att hundar inte har en naturlig plats i skolan och att
eventuella positiva effekter av djur i skolan inte kan ställas mot elever med pälsdjursallergi, men
uttalandet har ännu inte kommunicerats skolor och huvudmän. Förbundet planerar under den kommande
kongressperioden arbeta för att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram en praktisk vägledning
om under vilka förutsättningar tjänstehundar kan införas i skolan.
Plattformen allergirond i skolan har under hösten 2018 förbättrats tekniskt för att öka användarvänligheten. Förbundet har även inlett kontakter med organisationen Sunt Arbetsliv för att få hjälp att
marknadsföra allergironden till skolor och förskolor. 2018 har förbundet också skaffat ett e-postregister för
att regelbundet kunna marknadsföra allergironden till rektorer och förskolechefer. Förbundet planerar
fortsätta arbeta under den kommande kongressperioden för att fler förskolor, skolor och arbetsplatser
använder allergironden, bl a genom kontakter med andra aktörer för arbetsmiljöfrågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 39 - Specialkost
Enhetlig nationell lagstiftning och riktlinje vid medicinskt behov av specialkost i skolan
Astma-och Allergiföreningen Västra Götaland-väst yrkar:
Att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att i det inom ramen för Skolinspektionens ansvar tas fram
riktlinjer för hur behov av medicinsk specialkost skall hanteras i förskolan och skolan.
Att Astma- och Allergiförbundet verkar för att läkarintyg vid behov av specialkost skall vara kostnadsfritt
inom ramen för den fria barn- och ungdomssjukvården
Motivering
Antalet elever som önskar särskild kost ökar. Önskemålen har sin grund i antingen ideologiska eller
medicinska skäl. Hanteringen av behov av specialkost varierar mellan landets skolor. Stora oklarheter
råder om särskilt läkarintyg skall krävas och hur ofta. Det händer till och med att skolans huvudman begär
journalutdrag för att styrka behov av särskild kost. Oklarheter råder om skolan alls kan kräva läkarintyg
för att servera medicinsk specialkost.
Skollagen anger att maten skall vara kostnadsfri och näringsriktig enligt livsmedelsverkets
rekommendationer. Skollagen ger inget stöd för krav på läkarintyg vid behov av medicinsk specialkost.
Finns det behov av läkarintyg för att kunna servera säker specialkost skall intyget vara kostnadsfritt inom
ramen för den fria barn- och ungdomssjukvården.
Behovet av ideologisk- och medicinsk specialkost kan aldrig jämställas. Sveriges elever behöver ett
ordentligt regelverk kring hur behov av specialkost av medicinska skäl skall hanteras i skolan.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.
Länsföreningen Västra Götaland väst med lokalföreningarna Göteborg för familjer, Mölndal
Härryda och Öckerö

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet arbetar redan för att få fram nationella riktlinjer kring medicinsk specialkost (allergianpassad
kost) genom att ha en dialog med allergologer och allergisköterskor inom vården, Livsmedelsverket och
Socialstyrelsen. Detta kommer att göras ett arbete om detta under 2019, osäkert när det blir klart. Det är
här viktigt att hitta ett sätt att arbeta med detta som involverar alla viktiga parter för att riktlinjer som tas
fram sedan ska komma att användas och fungera. Skolverket och skolinspektionen kan komma att vara
involverade i detta om det är relevant. Skolor och kommuner måste involveras i detta arbete på ett bra
sätt. Där har vi en utmaning då alla kommuner har självbestämmanderätt och SKL inte kan bestämma
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över kommunerna. Någon sorts nationella riktlinjer eller rekommendationer om detta behöver tas fram
och sedan kommuniceras på ett framgångsrikt sätt till landets alla skolor, kommunala såväl som privata.
Som motionen nämner har antalet elever som önskar specialkost ökat, på sina håll på ett för skolorna
ohållbart sätt. Det är också olika om läkarintyg krävs och om det ska kosta pengar för föräldrarna eller ej.
Det är också olika om det begärs intyg på allergianpassad kost, önskekost eller båda inom ramen för
specialkost. Det är rimligt som motionen föreslår att läkarintyg för allergianpassad specialkost i skolan ska
vara gratis. Det måste till en överenskommelse om vem som ska ta den kostnaden, skolan eller vården,
så länge inte kostnaden läggs på föräldrarna. Att som föreslås den fria barn- och ungdomssjukvården ska
ta kostnaden för dessa läkarintyg verkar som en rimlig möjlighet och skulle kunna vara något som
förbundet kan arbeta för.
Det är av högsta vikt för alla berörda att hitta en hållbar lösning på vilka sorters specialkost som ska
serveras på landets skolor samt hur det ska organiseras med läkarintyg, intyg från föräldrar eller andra
lösningar. Detta är en fråga som kräver ett nationellt krafttag. Det håller inte längre att varje kommun har
olika rutiner för detta och att det inte alls finns några nationella riktlinjer eller rekommendationer kring
detta. Det är redan är planerat att göra ett arbete kring detta under 2019.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att den första att-satsen i motionen anses besvarad
Att bifalla den andra att-satsen i motionen
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Motion 40 - Rökfria offentliga platser
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet kampanjar för en attitydförändring i samhället, på så sätt att rökare självmant tar större
hänsyn till alla dem som inte tål eller vill utsättas för tobaksrök.
Att stödja lokalföreningarna i deras arbete för implementering av ny lag om utökat rökförbud genom
förslag till påverkan lokalt, hjälp med skrivelser och aktivitetsförslag.
Motivering
Om vi ska kunna vara delaktiga i och inkluderas i samhället, kunna använda allmänna kommunikationer,
ha tillgång till kultur- och fritidsutbud måste tillgängligheten bli bättre och inte begränsas av
tobaksrökning. En viktig faktor att beakta är problemet med kläder inpyrda av rök.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet är medlem i organisationen Tobaksfakta som arbetar tobaksförebyggande. Medlemsorganisationerna arbetar tillsammans för det långsiktiga målet om ett rökfritt Sverige 2025, men med lite
olika inriktning/fokus som kompletterar varann. Vi har under flera år främst arbetat för att begränsa passiv
rökning och öka andelen rökfria miljöer, något som också delvis lyckats när riksdagen i december 2018
beslutade utöka tobakslagen med vissa offentliga utemiljöer.
Vi uppmärksammar risken att utsättas för passiv rökning i vårt informationsmaterial, bl a foldern Allergi
och tillgänglighet i vård och omsorg. Den vänder sig till vårdpersonal och skickades i början av 2018 till
ansvariga politiker och chefer i landstingen och till primärvården.
När det gäller implementering av den utökade tobakslagen som ska börja gälla 2019 anser vi att det i
huvudsak borde vara samhällets uppdrag att informera om denna. Folkhälsomyndigheten har dock inte
fått något sådant utökat uppdrag i sitt regleringsbrev för 2019. Vi planerar därför ta upp frågan i
Tobaksfakta för att tillsammans påverka så att lämplig myndighet, förslagsvis Folkhälsomyndigheten,
snarast får ett sådant uppdrag. Förbundet avser också uppdatera temafolder om passiv rökning under
2019 med information om den utökade tobakslagen.
Förbundet planerar även under den kommande kongressperioden fortsätta arbetet för att begränsa den
passiva rökningen i samhället och bistår och stödjer gärna föreningar som är intresserade av lokalt
påverkansarbete för ökad förståelse och förändrade attityder för att inte ofrivilligt behöva utsättas för
passiv rökning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 41 - Rökfritt boende
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet arbetar för att alla ska ha rätt till ett rökfritt boende. Rökfritt borde vara det normala och
rökning undantaget.
Att förbundet fortsätter påverka politiker för en ändrad lagstiftning i denna fråga.
Att förbundet påverkar hyresgästföreningen och andra intresseorganisationer
Att förbundet uppmanar fastighetsägare att inrätta rökfria fastigheter, trappuppgångar, entréer och
balkonger.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet är ense med motionären om att det idag finns för få djur- och rökfria flerbostadshus och att
regelverket borde ändras så det blir juridiskt hållbart att inrätta sådana. Vi har under flera år haft kontakt
med allmännyttans fastighetsägarorganisation SABO och samverkat kring deras årliga miljöenkät till
fastighetsägare. 2011 gjorde förbundet en första kartläggning av vilka fastighetsägare som hade
allergianpassade och rökfria flerbostadshus. Kartläggningen följdes upp 2016 och 2017 och listor på
fastighetsägare lades på förbundets webbplats och har uppmärksammats i media under tobaksfria
veckan.
I slutet av 2016 arrangerade förbundet en konferens om rökfritt boende tillsammans med Astma- och
Allergiföreningarna i Örebro län och Riksförbundet VISIR. Till konferensen inbjöds bl a fastighetsägare
och konferensen filmades och lades på förbundets YouTube-kanal och filmklipp spreds även till
fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer efteråt.
Inför Hyresgästföreningen riksstämma i juni 2018 tog förbundet fram en mall för motion om att arbeta för
fler rökfria flerbostadshus och ställa sig bakom en översyn av gällande regelverk så rökfria flerbostadshus
skulle kunna införas på ett juridiskt hållbart sätt. Motioner skickades sedan in till stämman av enskilda
som var medlemmar i Hyresgästföreningen, men avslogs.
Förbundet har hittills arbetat mest för att påverka och sprida goda exempel från fastighetsägare till
hyresrätter. Eftersom det oftast krävs att ordningsregler om rök- och djurfritt införs i nya hus från början är
det svårt att nå ansvariga innan bostadsrättsföreningar (med antagna stadgar) bildats. Förbundet har
dock under 2018 deltagit i ett referensgruppsmöte till miljö-klassningen Miljöbyggnad som drivit ett projekt
om förvaltning av fastigheter och framfört vikten av att kunna bo i flerbostadshus fria från bl a
parfymdofter, tobaksrök och pälsdjur.
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Vi planerar under den kommande kongressperioden fortsätta påverkansarbetet för att nå målet om ett
Rökfritt Sverige 2025, bl a genom en översyn av gällande lagar och regler så boende inte ska behöva
utsättas för passiv rökning från grannar. Förbundet planerar även fortsätta påverka Hyresgästföreningen,
andra intresseorganisationer (exempelvis centrala organisationer för bostadsrättsföreningar) och
fastighetsägare för fler rökfria flerbostadshus samt fortsätta uppdatera listan över fastighetsägare på
webben under kommande kongressperiod och sprida goda exempel i sociala medier.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motion 27
Att bifalla motion 36
Att bifalla motion 41
Att bifalla motion 55
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Motion 42 - Allmänna kommunikationer
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet fortsätter arbeta för tillgänglighet på allmänna kommunikationer
Att förbundet verkar för att påverka resebolag för tåg, flyg, bussar, färjor att ta hänsyn till allergiker vad
det gäller dofter pälsdjur jordnötter. Tåg bör kunna ha särskilda ”allergivagnar”.
Att anställd personal på resebolagen använder parfymfria produkter och är fria från röklukt.
Att informationstext om dofter finns på biljetterna.
Motivering
För att göra det möjligt för personer med astma/allergi att leva oberoende och fullt ut delta på livets alla
områden behöver man säkerställa att dessa personer på lika villkor får tillgång till den fysiska miljön vid
allmänna kommunikationer. Åtgärder bör sättas in som ska identifiera och undanröja hinder och barriärer
så att alla har möjlighet att åka kollektivt.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län och Södra Närke

Förbundsstyrelsens yttrande
I förbundets policy Allergipolicy i Kollektivtrafiken finns förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten för
människor med allergisjukdom. De faktorer som nämns i policyn är tobaksrök, dofter, mat och pälsdjur.
Dessa fyra faktorer är de som skapar störst problem när det gäller tillgänglighet för våra medlemmar i
kollektivtrafiken enligt Tillgänglighetsenkäten 2018. Enligt enkäten så är de olika i de olika trafikslagen
flyg, tåg, buss och båt vilken faktor som orsakar största hindret, men alla fyra har betydelse i alla
trafikslag och är de faktorer vi huvudsakligen arbetar med att förbättra.
Vi kommer fortsätta framföra till resebolagen att anställd personal använder parfymfria produkter och är
fria från röklukt. Bolagen informeras också om att använda parfymfria rengöringsprodukter samt parfymfri
tvål på toaletterna. Vi kommer också att föreslå dessa att de skriver en informationstext om dofter på
biljetterna, med en vädjan att medresenärer undviker att använda starka dofter, t ex i form av parfymer,
under resan.
I ett regeringsuppdrag till myndigheten Trafikanalys under 2018 (slutrapport i mars 2019) så har vi påtalat
dessa fyra faktorer som hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för våra medlemmar. Vi har lämnat en
skrivelse till myndigheten samt de har fått ta del av Tillgänglighetsenkäten. Vi räknar med att problemen
för våra medlemmar i kollektivtrafiken samt förslag på lösningar kommer att presenteras i
regeringsuppdragets slutrapport som kommer i mars 2019.
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Vi har från förbundet framfört att hela resan med kollektivtrafiken, från hemmet till slutmålet, ska vara
förutsägbar så att en resenär med allergi ska kunna veta redan innan resan om denna riskerar att
utsättas för det denne inte tål. I så fall kan personen med allergi lättare avgöra om hen kan resa med
kollektivtrafiken eller ej. Utöver det har vi föreslagit lösningar för att skapa bättre tillgänglighet för
resenärer med allergisjukdomar i kollektivtrafiken. I vissa fall går det att skapa helt allergifria avdelningar,
i andra fall måste andra säkra lösningar skapas.
Vi kommer att sprida informationen i regeringsuppdragets slutrapport till relevanta parter inom
kollektivtrafiken med målet att få bättre tillgänglighet för personer med allergisjukdomar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 43 - Dofter i offentliga miljöer
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet kampanjar för en attitydförändring i samhället på så sätt att gemene man självmant tar
större hänsyn till alla dem som är doftöverkänsliga. Kunskap för ökad förståelse.
Att förbundet fortsätter arbeta för doftfria områden som all vård, kommunala arenor såväl bland
tjänstemän som politiker, allmänna kommunikationer, färdtjänst, skolor, kulturarrangemang, boende.
Att stödja lokalföreningarna i deras arbete för doftfria områden genom förslag till påverkan lokalt, hjälp
med skrivelser och aktivitetsförslag.
Att doftsättning i butiker förbjuds
Motivering
Om vi ska kunna vara delaktiga i och inkluderas i samhället, ha tillgång till kultur- och fritids-utbud måste
tillgängligheten bli bättre och inte begränsas av dofter. En viktig faktor i detta är kläder som luktar parfym
ev. från tvättmedel /sköljmedel.
En mycket enkel åtgärd är att överallt i det offentliga livet använda parfymfri tvål och städa lokaler med
parfymfria produkter.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har sedan 2015 årligen drivit kampanjen Parfymfria veckan riktad till allmänheten med syfte att
sprida kunskap om doftöverkänslighet och uppmuntra fler att reflektera över sin parfymanvändning. Vi har
under den gångna kongressperioden drivit opinionsbildning och påverkansarbete för parfym- och doftfritt.

2017 skrev förbundet ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i och med att beslut om att inte
förbjuda doftsättning i gallerior överklagades av två kommuner i Stockholm. I slutet av året kom beslut i
två domar från Mark- och Miljööverdomstolen som fastställde kommunernas beslut att förbjuda
doftsättning i de båda galleriorna med hänvisning till försiktighetsprincipen. I foldern om Allergi och
tillgänglig vård och omsorg (till vårdpersonal) från 2017 informerade förbundet om parfymfritt till
vårdpersonal med en uppmaning att även informera patienter och besökare om detta.
Inför parfymfria veckan 2018 tog förbundet fram ett infoblad om parfymfritt i skolan som även skickades
till grundskolornas rektorer. Opinion om doftöverkänslighet har bedrivits i media. Förbundets policy om
dofter och irriterande ämnen har uppdaterats och antagits av förbunds-styrelsen 2018. Vi har även tagit
fram en skrivelsemall till föreningarna om tillgänglighet i hemsjukvård och hemtjänst (parfymdofter och
pälsdjur mm) som ska läggas på förenings-sidorna.
Förbundet har även skrivit till Myndigheten för delaktighet (MFD) om vikten av att parfymfritt beaktas vid
upphandling av färdtjänst då de hade ett regeringsuppdrag 2018 om tillgänglig färdtjänst.
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I förbundets allergipolicy i kollektivtrafiken finns information om vilka åtgärder som behövs för att
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för personer med doftöverkänslighet. En skrivelse har även skickats till
myndigheten Trafikanalys om tillgänglighet för personer med allergi och annan överkänslighet (bl a
parfymdofter) i samband med deras regeringsuppdrag om tillgänglighet på allmänna kommunikationer.

I förbundets policy om dofter och irriterande ämnen nämns att anställd personal på arbets-platser och
även skolelever i skolan ska få information om att inte använda parfym, rakvatten eller andra parfymerade
produkter som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förbundet planerar under den kommande kongressperioden fortsätta den årliga kampanjen Parfymfria
veckan och arbeta vidare med opinionsbildning för parfymfritt i samhället samt stödja föreningarna i deras
lokala påverkansarbete. De prejudicerande domar som redan finns om doftsättning av inomhusluften i
gallerior kan användas av enskilda som besväras av doftsättning i offentliga inomhusmiljöer om man vill
göra en anmälan till Miljökontoret i sin kommun. Förbundet planerar under kommande kongressperiod ta
fram ett informationsblad om parfymfritt på arbetsplatsen och sprida detta till fackförbund och andra
nationella aktörer på arbetsmark-naden. Vi planerar även stödja lokal- och läns/regionföreningar i deras
arbete för en parfymfritt i offentliga miljöer på lokal- och länsnivå.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla första, andra och tredje att-satserna i motion 43
Att anse fjärde att-satsen i motionen besvarad i motion 43
Att bifalla motion 50
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Motion 44 - Kemikalier och andra farliga ämnen
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet arbetar aktivt för minskande av kemikalieanvändning och andra för oss farliga produkter.
Att förbundet utvecklar samarbetet med Naturskyddsföreningen, EFA m.fl. aktörer kring
kemikalieanvändning och produktsäkerhet.
Att förbundet fortsätter verka för en stärkt konsumentvägledning och skapar ett kunskapsunderlag kring
farliga ämnen som vägledning för konsumenter av livsmedel, kläder, boende/byggande) mm.
Motivering
Människan utsätts för en ofta omedveten påverkan av mer eller mindre skadliga ämnen. Nya kemikalier
dyker upp hela tiden. Ingen vet hur dessa påverkar oss på sikt och hur cocktaileffekten blir när vi utsätts
för flera ämnen. Produkter saluförs utan tidigare granskning och det är svårt för gemene man att sätta sig
in i vad som är till nackdel för oss som konsumenter. Försiktighetsprincipen bör gälla och vara "lag".
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har sedan flera årtionden byggt upp en omfattande konsumentvägledningsaktivitet genom att
utforma kriterier för att bedöma produkters lämplighet ur allergisynpunkt. Idag kan förbundet
rekommendera hundratals olika produkter inom ett brett spektrum av produktområden. Arbetet med att
utforma kriterier fortsätter och intensifieras nu inom ramen för övergången till en nordisk
produktmärkning.
Under 2018 sökte och erhöll förbundet stöd för ett utvecklingsprojekt under rubriken ”Hälsans
konsumentinformation” var målsättning är att utveckla förbundets konsumentvägledning till nya områden.
Denna utvecklade vägledning ska också väga in andra hälsoaspekter än allergireaktioner som en följd av
produkternas innehåll. I projektet kommer förbundet också att söka samarbete med andra aktörer med
liknande målsättningar. Projektet är treårigt och i slutet av projektperioden är det målsättningen att
förbundet kraftigt har utvecklat servicen till medlemmar och allmänhet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 45 - Födoämnesöverkänslighet
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet vid sidan om egentliga födoämnesallergier synliggör även annan matöverkänslighet.
Att förbundet tar fram en kort beskrivning av sådana överkänsligheter i en kunskapsbank allt eftersom
medlemmar efterfrågar detta.
Motivering
En del överkänsligheter för födoämnen är relativt okända i vårt land och missas därför inom vården. Olika
mutationer i andra delar av världen ger enzymbrister och orsakar stora besvär för dem som drabbas.
Genom den rörlighet som sker idag får vi räkna med att fler i vårt land drabbas av dessa överkänsligheter
och att de skulle vara hjälpta om de hittar korta fakta kring dem i våra kunskapsunderlag. Ett exempel är
Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist), en ärftlig defekt i ett enzym i röda blodkroppar.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
När det gäller födoämnesöverkänslighet förutom allergier så har förbundet ännu så länge huvudsakligen i
våra informationsmaterial informerat om celiaki och laktosintolerans. Det är fullt rimligt att förbundet, i den
takt som medlemmar efterfrågar information om annan födoämnesöverkänslighet, lägger ut sådan
information på hemsidan. Vi kommer att börja med G6PD-brist som efterfrågas i motionen.
Genom projektet Bra mat för alla kommer olika sorters allergi- och överkänslighet för mat att
kommuniceras baserat på vetenskap som finns. Där finns möjlighet även för annan överkänslighet för
mat att ingå i arbetet med Bra mat för alla. Personer som har annan, mer ovanlig, överkänslighet för mat
är välkomna att själva engagera sig både i förbundets arbete samt i arbetet med Bra mat för alla.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 46 – Lathund upphandling kollektivtrafik
Vi föreslår att kongressen beslutar att
Utarbeta en lathund som ska användas vid upphandling av kollektiv trafik.

Lathunden ska vara enkel och beskriva de anpassningar som personer med astma, allergi och
överkänslighet behöver för att kunna nyttja kollektiv trafik.

Med kollektiv trafik menar vi alla typer av transporter som går att nyttja inom samhällets service ex.
ambulans, sjukresor, färdtjänst, taxi, buss, tåg, flyg, båt mm.
Motivering
Den kollektiva trafikens utformning, att andra medpassagerare och även personal väljer att använda
allergiframkallande ämnen som är luftburna (ex. nötter, citrusfrukter, pälsdjur, tobaksrök, parfymerade
produkter mm.) när de åker kollektivt medför otillgänglighet och påtagliga hälsorisker för personer med
astma, allergi och överkänslighet.
Användande av allergiframkallande ämnen inom kollektiv trafik medför att personer med astma, allergi
och överkänslighet får olika symtomreaktioner, som kan vara så pass allvarliga att de leder till en
anafylaktisk chock. För personer med SHR (sensorisk hyperreaktivitet), finns dessutom ingen adekvat
medicinering och kan då inte medicineras i förebyggande syfte.
Detta medför att personer med astma, allergi och överkänslighet kanske måste avbryta sina resor eller
helt enkelt undvika dem för att inte bli sjuk.
Västerbottens län astma- och allergiförening

Förbundsstyrelsens yttrande
I förbundets policy Allergipolicy i Kollektivtrafiken finns förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten för
människor med allergisjukdom. De faktorer som nämns i policyn är tobaksrök, dofter, mat och pälsdjur.
Dessa fyra faktorer är de som skapar störst problem när det gäller tillgänglighet för våra medlemmar i
kollektivtrafiken enligt Tillgänglighetsenkäten 2018. Enligt enkäten så är de olika i de olika trafikslagen
flyg, tåg, buss och båt vilken faktor som orsakar största hindret, men alla fyra har betydelse i alla
trafikslag och är de faktorer vi huvudsakligen arbetar med att förbättra.
I ett regeringsuppdrag till myndigheten Trafikanalys under 2018 (slutrapport i mars 2019) så har vi påtalat
dessa fyra faktorer som hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för våra medlemmar. Vi har lämnat en
skrivelse till myndigheten samt de har fått ta del av Tillgänglighetsenkäten. Vi räknar med att problemen
för våra medlemmar i kollektivtrafiken samt förslag på lösningar kommer att presenteras i
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regeringsuppdragets slutrapport som kommer i mars 2019.
Vi har från förbundet framfört att hela resan med kollektivtrafiken, från hemmet till slutmålet, ska vara
förutsägbar så att en resenär med allergi ska kunna veta redan innan resan om denna riskerar att
utsättas för det denne inte tål. I så fall kan personen med allergi lättare avgöra om hen kan resa med
kollektivtrafiken eller ej. Utöver det har vi föreslagit lösningar för att skapa bättre tillgänglighet för
resenärer med allergisjukdomar i kollektivtrafiken. I vissa fall går det att skapa helt allergifria avdelningar, i
andra fall måste andra säkra lösningar skapas.
Vi kommer att sprida informationen i regeringsuppdragets slutrapport till relevanta parter inom
kollektivtrafiken med målet att få bättre tillgänglighet för personer med allergisjukdomar. När det gäller
upphandlingar av allmänna kommunikationer så kommer förbundet att ha en dialog med
upphandlingsmyndigheten för att ta fram en mall från oss för vad som behöver tas hänsyn till när det
gäller allergisjukdomar när det gäller upphandling av kollektivtrafiken. Att utarbeta en lathund för
upphandlingar av kollektivtrafiken som tar hänsyn till allergiaspekterna är helt i linje med Astma- och
Allergiförbundets linje.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 47 - Producentansvar
Vi föreslår att förbundet arbetar för

Att tvinga producenter som ska lansera nya kemikalier på marknaden att de innan dess bevisar att de
inte är skadliga för människors hälsa.

Motivering
I dag finns endast en reglering av några få kemikalier som man känner till har en skadlig inverkan på
människors hälsa. Dessa regleringar har tillkommit i efterhand när man visat att människor blivit sjuka av
dem. Många av oss rapporterar att vi blir sjuka av kemikalier som i dag inte regleras och vi menar att en
omvänd ordning vore rimlig: redovisa innehållet i kemikalien och visa att den inte är skadlig för
människans hälsa.

Astma- och Allergiföreningen på Internet

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet arbetar sedan många år för att uppmärksamma både allmänhet och ansvarig myndighet om
att många människor rapporterar att de blir sjuka av lukter av kemikalier. Förbundet har också i olika
sammanhang framfört att kemikalier som klassas så som farliga ska förbjudas.
Det är rimligt att förbundet breddar sin ståndpunkt om kemikalier till att också omfatta krav om att nya
kemikalier ska bevisas ofarliga för människors hälsa innan de tas i produktion för produkter som sätts på
marknaden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 48 - Luftkvalité
Vi förslår att förbundet arbetar för
Att upplysa om hur dålig luftkvalité skadar hälsan.
Vi föreslår att förbundet arbetar politiskt för:
Att skärpa kraven på god luftkvalité.
Att förbundet samarbetar med andra organisationer för större politiskt genomslag v g skadlig luftkvalité
och hälsorisker.
Motivering
Sambandet mellan dålig luftkvalité och försämrad hälsa är väl känd. Särskilt utsatta är barn, äldre och
människor med försämrad hälsa, t ex personer med astma, allergier och Sensorisk Hyperreaktivitet, SHR
m fl. Vi behöver sätta ett ökat tryck på politiken för att åstadkomma förändringar för våra
medlemsgrupper.
Astma- och Allergiföreningen på Internet

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet arbetar sedan många år för att uppmärksamma luftföroreningars särskilt skadliga inverkan på
människor med allergisjukdomar särskilt för människor med astma. Under senare år har förbundet
uppmärksammat skadliga effekter av dubbdäck och dieselfordon. Förbundet har också agerat när det
gäller småskalig vedeldning.
Kunskapen om luftföroreningars hälsoskadlighet växer och förbundet kommer därför att intensifiera
arbetet med att uppmärksamma problemen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 49 - Tillgängliga toaletter
Vi föreslår kongressen besluta
Att förbundet arbetar för att alla toaletter ska bli parfymfria
Att förbundet arbetar för att parfymfria medel ska vara en självklarhet vid alla offentliga upphandlingar
Motivering
Det är brister i tillgängligheten till många offentliga toaletter p g a användning av parfymerade produkter
(tex rengöringsmedel, tvål, toalettpapper och pappershanddukar) och annan doftsättning. Detta
bekymmer finns även på toaletter inom hälso- och sjukvårdsinrättningar, i skolor, bibliotek, restauranger,
hotell, teatrar, biografer och andra offentliga miljöer.
Astma- och Allergiföreningen på Internet

Förbundsstyrelsens yttrande
Enligt förbundets policy om dofter och irriterande ämnen (som uppdaterades 2018) bör oparfymerade
rengöringsmedel och tvålar väljas istället för parfymerade vid upphandling. Vid upphandling av tjänster
som t ex färdtjänst och städning av offentliga lokaler måste krav ställas för att dessa ska bli tillgängliga för
personer med doft- och kemikalieöverkänslighet. Luften i offentliga inomhusmiljöer, exempelvis gallerior,
hotell, offentliga toaletter ska inte doftsättas.
I foldern Allergi och tillgänglig vård och omsorg (till personal) som togs fram av förbundet 2017 nämns bl
a upp att man bör tänka på att i första hand välja produkter som uppfyller kriterier för Svalanmärkning vid
upphandling av rengörings- och hygienprodukter. Information om foldern skickades i början av 2018 till
chefer och ansvariga politiker i landstingen samt till primärvården.
Förbundet har under den gångna kongressperioden drivit opinionsbildning och påverkansarbete för
parfym- och doftfritt. 2017 skrev förbundet ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i och med att
beslut om att inte förbjuda doftsättning i gallerior överklagades av två kommuner i Stockholm. Förbundet
informerade också om doftöverkänslighet tillsammans med Stockholms läns Astma- och Allergiförening
vid ett möte med funktionshinderrådet i Solna stad. I slutet av året kom beslut i två domar från Mark- och
Miljööverdomstolen som fastställde kommunernas beslut att förbjuda doftsättning i de båda galleriorna
med hänvisning till försiktighetsprincipen.
Inför parfymfria veckan 2018 tog förbundet fram ett infoblad om parfymfritt i skolan som även skickades ut
till grundskolornas rektorer. Där tipsar förbundet om att skolan kan ta fram en policy om parfymfri skola
som hänvisar till att skolpersonal och elever bör visa hänsyn genom att inte använda parfymerade
produkter under skoltid. Inköp av parfymfria produkter som tvål och rengöringsmedel bör också ingå i
policyn, i samråd med ansvariga för städning. I det digitala verktyget allergirond för skola och förskola
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som kan användas för att uppräcka och åtgärda allergirisker finns en fråga ”Används oparfymerade
kemtekniska produkter, såsom tvål och rengöringsmedel?”.
Förbundet planerar under den kommande kongressperioden fortsätta arbetet för ett tillgängligt samhälle
(inklusive offentliga toaletter) och avser då bl a kontakta Upphandlingsmyndigheten för att undersöka
möjligheten att ta fram mallar för upphandling av bl a oparfymerade tvålar och rengöringsmedel vid
offentlig upphandling.
Förbundet planerar även informera branschorganisationerna för hotell- och restaurang-branschen
(VISITA) och Svensk Handel om hur deras medlemmars lokaler kan göras tillgängliga för personer med
allergi och annan överkänslighet. Det behövs dock även lokalt- och regionalt påverkansarbete för att nå
ut till alla som ansvarar för offentliga toaletter. Förbundet planerar även fortsättningsvis stödja de
allergiföreningar som vill i deras lokala påverkansarbete för ett tillgängligt samhälle.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att motionen anses besvarad
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Motion 50 - Tillgängliga offentliga miljöer, inklusive dess personal
Vi föreslår:
Att förbundet arbetar för att alla offentliga miljöer ska bli parfymfria
Att förbundet arbetar för att få all personal, som arbetar i offentliga miljöer, att vilja vara parfymfria
Motivering
Det är brister i tillgängligheten i många offentliga miljöer p g a användning av parfymerade produkter (tex
rengöringsmedel, tvål och levande ljus) och annan doftsättning. Detta bekymmer finns även inom hälsooch sjukvårdsinrättningar, i skolor, bibliotek, restauranger, hotell, teatrar, biografer och andra offentliga
miljöer.
Astma- och Allergiföreningen på Internet

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har sedan 2015 årligen drivit kampanjen Parfymfria veckan riktad till allmänheten med syfte att
sprida kunskap om doftöverkänslighet och uppmuntra fler att reflektera över sin parfymanvändning. Vi har
under den gångna kongressperioden drivit opinionsbildning och påverkansarbete för parfym- och doftfritt.

2017 skrev förbundet ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i och med att beslut om att inte
förbjuda doftsättning i gallerior överklagades av två kommuner i Stockholm. I slutet av året kom beslut i
två domar från domstolen som fastställde kommunernas beslut att förbjuda doft-sättning i de båda
galleriorna med hänvisning till försiktighetsprincipen. I foldern om Allergi och tillgänglig vård och omsorg
(till vårdpersonal) som togs fram 2017 informerade förbundet om parfymfritt till vårdpersonal med en
uppmaning att även informera patienter och besökare.
Inför parfymfria veckan 2018 tog förbundet fram ett infoblad om parfymfritt i skolan som även skickades ut
till grundskolornas rektorer. Opinion om doftöverkänslighet har bedrivits i media. Förbundets policy om
dofter och irriterande ämnen har uppdaterats och antagits av förbunds-styrelsen 2018. Vi har även tagit
fram en skrivelsemall till föreningarna om tillgänglighet i hemsjukvård och hemtjänst (om parfymdofter och
pälsdjur mm) som ska läggas på förenings-sidorna.
Förbundet har även skrivit till Myndigheten för delaktighet (MFD) om vikten av att parfymfritt beaktas vid
upphandling av färdtjänst i och med deras regeringsuppdrag 2018. I förbundets allergipolicy i
kollektivtrafiken finns information om åtgärder som behövs för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för
personer med doftöverkänslighet. En skrivelse har även skickats till myndigheten Trafikanalys om
tillgänglighet för personer med allergi och annan överkänslighet annan överkänslighet (bl a parfymdofter)
i samband med deras regeringsuppdrag om tillgänglighet på allmänna kommunikationer.
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I förbundets policy om dofter och irriterande ämnen nämns att anställd personal på arbetsplatser och
även skolelever i skolan ska få information om att inte använda parfym, rakvatten eller andra parfymerade
produkter som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förbundet planerar under den kommande kongressperioden fortsätta den årliga kampanjen Parfymfria
veckan och arbeta vidare med opinionsbildning för parfymfritt i samhället samt stödja föreningarna i deras
lokala påverkansarbete. De prejudicerande domar som redan finns om doftsättning av inomhusluften i
gallerior kan användas av enskilda som besväras av doftsättning i offentliga inomhusmiljöer om man vill
göra en anmälan till Miljökontoret i sin kommun. Förbundet planerar under kommande kongressperiod ta
fram ett informationsblad om parfymfritt på arbetsplatsen och sprida detta till fackförbund och andra
nationella aktörer på arbetsmarknaden. Vi planerar även stödja lokal- och läns/regionföreningar i deras
arbete för en parfymfritt i offentliga miljöer på lokal- och länsnivå.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla första, andra och tredje att-satserna i motion 43
Att anse fjärde att-satsen i motionen besvarad i motion 43
Att bifalla motion 50
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Motion 51 - Tillgängliga livsmedelsaffärer
Vi föreslår att förbundet arbetar för att öka tillgängligheten till livsmedelsaffärer genom
Att man inte har hushållskemikalier tillsammans med livsmedel
Att man inte har parfymerade produkter bland de parfymfria
Att man inför slutna rum (liknande de som ibland finns för kylvaror eller mejerivaror) för doftande
produkter, så att dofterna från dessa produkter ej sprider sig till resten av butiken
Motivering
Vi upplever att det finns brister i tillgängligheten till livsmedelsaffärer för personer med sensorisk
hyperreaktivitet, astma och allergier.
I Sverige är dessa problem relativt vanliga 6 % uppfyller diagnosen för SHR men 33 % upplever problem
med dofter. Det betyder att en betydande grupp av befolkningen utestängs eller blir sjuka av dofter när de
behöver uppfylla ett grundläggande behov som att handla livsmedel.
Astma- och Allergiföreningen på Internet

Förbundsstyrelsens yttrande
Under 2014 tog förbundet fram en folder ”Allergianpassad butik” som bland annat innehåller information
till butiksägare och kunder hur doftande hygienprodukter och kemtekniska hygien-produkter bör förvaras
för att butiken ska bli tillgänglig ur allergisynpunkt. 2017 bidrog förbundet till att branschorganisationen
Svensk Dagligvaruhandel höll ett seminarium om tillgänglighet i butik, där förbundet fick möjlighet att
berätta för medlemsföretagen vad deras handlare bör tänka på för att göra sina butiker tillgängliga. Vid
seminariet tipsades bl a om foldern och om en film ”Allergianpassad butik” som finns på YouTube.
Förbundet planerar under den kommande kongressperioden uppdatera foldern Allergianpassad butik och
att då ta med rådet att hushållskemikalier inte bör placeras tillsammans med livsmedel och informera
branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel om foldern. Däremot ser förbundet att det kan bli svårt
att rekommendera att införa slutna rum för doftande produkter men planerar ändå ta en dialog med
branschorganisationen om frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla de två första att-satserna i motionen
Att anse sista att-satsen i motionen besvarad
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Motion 52 - Assistanshundar
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att Förbundet verkar för att begränsa assistanshundars tillträde till offentliga miljöer
Att Förbundet verkar för att berörda myndigheter och instanser påtalar vikten av att utveckla alternativa
lösningar till assistanshundar.
Att förbundet verkar för att det finns en tydlig och enhetlig skyltning över landet där
assistanshundar tillåts.
Att förbundet verkar för att det kommer att finnas offentliga inomhusmiljöer där
assistanshundar inte tillåts.
Motivering
Myndigheten för delaktighet (MFD) har 2018 gett ut en rapport gällande två Regeringsuppdrag ”Assistanshundar för bättre hälsa och delaktighet” Nummer 2018:12 ISBN:
978-91-87883-53-8 (pdf)
MFD skriver att det ”ökade intresset för assistanshundar har ökat efterfrågan på information
och behovet av samverkan. När assistanshundarna blir synligare i samhället väcks frågor om
assistanshundarnas roll, deras tillträde till museer, bussar, hotell, om villkoren för att få en
assistanshund osv.” Begreppet assistanshund inkluderar ledarhundar, signalhundar, och
alarmerande servicehundar (diabeteshundar och epilepsihundar).
MFD har under uppdragets genomförande lett samtal där representanter för Astma- och
Allergiförbundet och assistanshundsekipageutbildare och certifierare deltagit. Samtalen har
syftat till att hitta en överenskommelse kring assistanshundsekipage och förbundet som den
överenskommelse som Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund träffat
gällande ledarhundar. Vi anser att detta inte är möjligt vad gäller assistanshundar. Vem är
motpart? Hur ska denna överenskommelse fungera?
Astma och Allergiföreningen I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet har både träffat och skrivit till Myndigheten för delaktighet (MFD) med
anledning av deras regeringsuppdrag om assistanshundar och lämnat synpunkter om allergi, se skrivelse
på webbsidan från 2017.

I januari 2018 lyfte förbundet frågan om allergihänsyn på MFD:s funktionshinderråd och ifrågasatte att
myndigheten inte tillräckligt beaktat allergihänsyn i sitt regeringsuppdrag om assistanshundar. Förbundet
krävde då att MFD skulle kalla och samordna ett möte för att diskutera hur allergihänsyn ska tas vid
användning av assistanshundar.
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MFD ordnade ett sådant möte i maj 2018 med representanter från Astma- och Allergiförbundet, Socialoch Servicehundsförbundet och Svenska Brukshundsklubben (som har regeringens uppdrag att
kvalitetssäkra utbildningen för assistanshundsekipage). Vid mötet framkom att det fanns behov av en
överenskommelse om hur eventuella konflikter p g a allergi med assistans-hundar skulle hanteras och det
beslutades att en överenskommelse motsvarande den som finns för ledarhundar och allergi skulle tas
fram tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Social- och Servicehundsförbundet och Svenska
Brukshundsklubben. MFD lovade sprida överenskommelsen vidare i sina kanaler när den tagits fram.

Ett antal utgångspunkter för en sådan överenskommelse diskuterades vid mötet, bl a;
•

FN:s konvention, de funktionshinderspolitiska målen samt diskrimineringslag-stiftningen.

•

Tonvikt på att alla oberoende typ av funktionsnedsättning har rätt till ett samhälle utan hinder för
delaktighet.

•

Målet är ett samhälle där både personer med allergi och assistanshund kan leva tillsammans
med andra och varandra.

•

Behovskonflikter ska hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.

Förbundsstyrelsen beslutade vid möte 6 dec 2018 att anta överenskommelse för assistans-hundar
separat med Social- och Servicehundsförbundet respektive Svenska Brukshunds-klubben som för
närvarande har regeringens uppdrag att kvalitetssäkra utbildningen för assistanshundsekipage.
Förbundet planerar under den kommande kongressperioden arbeta för att överenskommelsen sprids även av andra myndigheter och organisationer. Förbundet planerar även under kongressperioden ta fram
ett informationsmaterial om pälsdjursallergi och assistanshundar med underlag från allergiexpertis. I detta
informationsmaterial finns då möjlighet att påtala vikten av att alternativa lösningar till assistanshundar
utvecklas och att det finns tydlig skyltning där assistanshundar tillåts.
Eftersom assistanshundar är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning är det dock svårt att
förhindra helt att de tas med i vissa miljöer, men ingendera parten – varken assistanshundsförare eller
personer med pälsdjursallergi - kan hävda sin rätt på den andres bekostnad.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att anse motionen besvarad
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Motion 53 - Diskrimineringslagstiftningen
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet arbetar för att diskrimineringslagen omarbetas så att den omfattar diskriminering i form av
bristande tillgänglighet av bostäder samt
Att diskrimineringslagstiftningen även kommer att omfatta “omvänd diskriminering”.
Motivering
Den viktigaste platsen för människor med funktionsnedsättningar är hemmet. Om man inte har tillgång till
en hemmiljö som fungerar utifrån sin funktionsnedsättning, så fungerar inte vardagen. Tyvärr hamnar
människor med funktionsnedsättningar i kläm i relation till nuvarande lagstiftning. Detta kan innebära att
rätten till, skyddet av samt tillgänglighet till sitt eget hem begränsas eller helt omöjliggörs. Den nuvarande
diskrimineringslagen omfattar inte förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för den som
tillhandahåller bostäder. Därför kan människor med funktionsnedsättningar även utsättas för s.k. "omvänd
diskrimine-ring”. Så kallad "omvänd diskriminering" är exempelvis att ett kategorihus för människor med
en speciell funktionsnedsättning ändras så att majoriteten av alla regler/förutsättningar medför att huset
inte längre är tillgängligt eller starkt begränsat i tillgänglighet för boende med denna funktionsnedsättning.
Detta går helt i motsats till Europakonventionen, FN-deklarationen och Funktionsrättskonventionen, som
går ut på att identifiera och åtgärda funktionshinder i befintliga samt planerade miljöer. Här gör man
tvärtom - man skapar hinder.
Astma och Allergiföreningen I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet håller med motionären om att tillhandahållande av bostäder också borde omfattas av
diskrimineringslagen. I exempelvis remissvar om diskrimineringslagen har förbundet påtalat att lagen
även bör omfatta tillhandahållande av bostäder, se remissvar på webben från 2016. Med omvänd
diskriminering menas positiv särbehandling (enligt Nationalencyklopedin). Som nämns i motionen kan
positiv särbehandling i form av exempelvis ett kategorihus för personer med allergi medföra
diskriminering om ordningsregler och förutsättningar i huset ändras så huset inte längre blir tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning/allergi.
Eftersom en ändring av diskrimineringslagstiftningen när det gäller omvänd diskriminering kan få juridiska
konsekvenser som förbundet inte kan överblicka planerar vi under den kommande kongressperioden ta
upp frågan inom Funktionsrätt Sverige.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionens första att-sats
Att anse motionens andra att-sats besvarad
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Motion 54 - Färdtjänst
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet arbetar för att färdtjänstlagen ska ge utökad möjlighet för ledsagare att åka utifrån sina
behov.
Motivering
Om en i familjen är beviljad färdtjänst med ledsagare kan det i vissa fall vara nödvändigt att en annan
familjemedlem är ledsagare. Den andra familjemedlemmen kan ha färdtjänst beviljad och kan ha fått
ensamåkning på grund av doftöverkänslighet. Det tas tyvärr ingen hänsyn till ledsagarens behov. Det är
endast behoven för den som ska ledsagas som beaktas. Det kan medföra att den doftöverkänslige som
är ledsagare hamnar i en bil med andra personer som ”doftar”. Det medför ofta stora negativa
konsekvenser för ledsagaren och naturligtvis också för den som ledsagas. Ledsagaren kan hamna på
sjukhus. Om dessa två vill åka ensamma i en taxi måste de idag betala dubbel avgift.
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet arbetar för att all kollektivtrafik ska vara tillgänglig för personer med allergisjukdomar.
Färdtjänsten kan räknas som en del av kollektivtrafiken då beslut styrs av det allmänna och ekonomin
delvis bekostas av allmänna medel.
Förbundets syn är att de som har allergisjukdom eller överkänslighet som faller inom de områden som
förbundet arbetar med, har rätt till en säker transport med all kollektivtrafik, inklusive färdtjänst, utan att
behöva riskera att bli sjuka.
Att det endast går att beställa en ”doftfri” färdtjänst till en ensamåkning och inte till en åkning med en
ledsagare som är doftöverkänslig anser vi inte är rimligt. Tillgängligheten när det gäller färdtjänsten ska
gälla alla med allergisjukdom eller doftöverkänslighet.
Jag föreslår att förbundet här gör en insats under kommande kongressperiod med skrivelse samt
uppvakning av relevanta beslutsfattare i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 55 - Rökning på balkong
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att Förbundet arbetar för att tobaksrökning på balkonger eller uteplatser i flerfamiljshus
förbjuds.
Motivering
Människor med astma och överkänslighet kan inte vistas på sin balkong eller sin uteplats på grund av
rökande grannar. De kan inte heller ha balkongdörren/altandörren öppen. Livskvaliteten för dessa
människor påverkas och kan bli sämre än för andra som inte har rökande grannar.
Astma och Allergiföreningen I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Astma- och Allergiförbundet är ense med motionären om att det idag finns för få djur- och rök-fria
flerbostadshus och att regelverket borde ändras så det blir juridiskt hållbart att inrätta sådana. Förbundet
har under flera år haft kontakt med allmännyttans fastighetsägarorganisation SABO och samverkat kring
deras årliga miljöenkät till fastighetsägare. 2011 gjorde förbundet en första kartläggning av vilka
fastighetsägare som hade allergianpassade och rökfria flerbostads-hus. Kartläggningen följdes upp 2016
och 2017 och listor på fastighetsägare lades på förbundets webbplats och har uppmärksammats i media
under tobaksfria veckan.
I slutet av 2016 arrangerade förbundet en konferens om rökfritt boende tillsammans med Astma- och
Allergiföreningarna i Örebro län och Riksförbundet VISIR. Till konferensen inbjöds bl a fastighetsägare
och konferensen filmades och lades på förbundets YouTube-kanal och filmklipp spreds även till
fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer efteråt.
Inför Hyresgästföreningen riksstämma i juni 2018 tog förbundet fram en mall för motion om att arbeta för
fler rökfria flerbostadshus och ställa sig bakom en översyn av gällande regelverk så rökfria flerbostadshus
skulle kunna införas på ett juridiskt hållbart sätt. Motioner skickades sedan in till stämman av enskilda
som var medlemmar i Hyresgästföreningen, men avslogs.
Förbundet har hittills arbetat mest för att påverka och sprida goda exempel från fastighetsägare till
hyresrätter. Eftersom det oftast krävs att ordningsregler om rök- och djurfritt införs i nya hus från början är
det svårt att nå ansvariga innan bostadsrättsföreningar (med antagna stadgar) bildats. Förbundet har
dock under 2018 deltagit i ett referensgruppsmöte till miljöklassningen Miljöbyggnad som drivit ett projekt
om förvaltning av fastigheter och framfört vikten av att kunna bo i flerbostadshus fria från bl a
parfymdofter, tobaksrök och pälsdjur.
Vi planerar under den kommande kongressperioden fortsätta påverkansarbetet för en översyn av
gällande lagar och regler så boende inte ska behöva utsättas för passiv rökning från grannar.
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Förbundet planerar även fortsätta påverka Hyresgästföreningen, andra intresseorganisationer
(exempelvis centrala organisationer för bostadsrättsföreningar) och fastighetsägare för fler rökfria
flerbostadshus samt fortsätta uppdatera listan över fastighetsägare på webben under kommande
kongressperiod och sprida goda exempel i sociala medier.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att bifalla motion 27
Att bifalla motion 36
Att bifalla motion 41
Att bifalla motion 55
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Motion 56 - Plan - och bygglagstiftningen
Vi föreslår att kongressen beslutar

Att Förbundet arbetar för att plan-och bygglagstiftningen även omfattar astma-allergi och
överkänslighet

Motivering
Medicinska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga
sjukdomstillstånd, dit räknas astma, allergi och överkänslighet, sedan 2015. Lagstiftarna har inte beaktat
detta i tillgänglighetskraven i plan-och bygglagstiftningen.

När begreppen tillgänglig och användbar eller tillgänglighet och användbarhet används i reglerna menas
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga och inget annat. Vi anser att detta behöver ändras. Sverige har antagit
Funktionsrättskonventionen där principen “Universell utformning” ska vara ledande så att vi bygger ett
samhälle som fungerar och är tillgängligt för alla.
Astma och Allergiföreningen I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet är ense med motionären om att plan – och bygglagstiftningen behöver omfatta
allergisjukdomar och även andra funktionsnedsättningar som är beroende av tillgänglighet i den fysiska
byggda miljön i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På
förbundets webbplats finns ett exempel på påverkan genom en skrivelse som förbundet gjort under den
gångna kongressperioden till utredningen Modernare byggregler (2017).

Förbundet har påpekat att plan- och bygglagstiftningens tillgänglighetsbegrepp behöver omfatta fler
funktionshindergrupper i remissvar, skuggutredningar, skrivelser, debattartiklar mm och planerar fortsätta
göra så under den kommande kongressperioden och även samverka om frågan med Funktionsrätt
Sverige.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 57 – Bibehållen rätt till specialistvård för allergiker
En ökande trend att lägga vårdansvaret av vård av personer med kroniska sjukdomar, t ex astma/allergier
på primärvården (Vårdcentralen) istället för specialistvården (Sjukhusens allergimottagningar) är olycklig
av ett flertal skäl.
Primärvården är hårt pressad av ett ökat tryck av patienter. En allmänläkare har ingen möjlighet att
specialisera sig på alla de sjukdomar som de är satta att hantera. En specialistläkare, allergolog har
bättre möjligheter att genom sin kunskap vårda just allergiker/astmatiker.
Jag yrkar därför att:
Astma och allergiföreningen i Östergötland verkar för att allergiker/astmatiker har fortsatt rätt till
specialistvård och inte tvingas ha en allmänläkare som vårdansvarig för patienternas astma-/allergivård
Astma och allergiförbundet verkar för att patienterna har fortsatt rätt till specialistvård och inte tvingas ha
allmänläkare som huvudansvariga för patienternas astma-/allergivård
Eva Numminen, Ledamot i astma och allergiföreningen i Linköping.

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionen om bibehållen rätt till specialistvård för allergiker/astmatiker är ur ett patientperspektiv generellt
ett väldigt bra och tydligt förslag. Förbundet har sett en utveckling där speciallistkompentensen urholkas,
framför allt på allergologsidan, men även bland lungläkare. Denna utveckling har oroat inte bara
förbundet, utan hela vårdkedjan och det har under lång tid varit flera initiativ och försök att få en överblick
över situationen. Detta både från statligt håll, men även inom vården själv, men också från förbundets
sida. Förbundet har jobbat mycket inom ramen för kunskapsstyrning med att utveckla astmavården i
primärvården, och under 2019 kommer alla Regioner/Landsting få i uppdrag att certifiera 3 vårdcentraler
med specialkompetens inom Astma/Kol enligt den skånska modellen, och detta arbete skall utvärderas
2020.
Det som kan göra motionen svår att genomföra är att specificera vad som menas med specialister, och
viss kompetens är i vissa fall önskvärd från andra specialister så som lungläkare eller öron-näsa-hals
men i vissa fall även interprofessionella team, men även att viss uppföljning har primärvården i stort
bättre kompetens att bedriva.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att avslå till motionen
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Motion 58 - Allergicentrum
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet verkar för och driver kravet på att allergicentrum bildas
Uppdrages åt förbundet att fortsätta verka för att allergicentrum inrättas som samlar forskning, utbildning,
information, litteraturtips, utbytesverksamhet m fl. Sjukvården saknar i många fall resurser och kunskap
att avgöra om en allergi är lindring eller livshotande. Det gör att många människor oroar sig i onödan och
får sämre livskvalitet. Allergicentrum bidrar till att minska oro och höjer livskvaliteten hos den som har
svår allergisjukdom.
Astma-och Allergiregion Stockholm-Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Redan idag finns olika centrum inrättade som Astma och Allergiförbundet samarbetar med, eller tom
driver tillsammans. Exempel på dessa är Bra mat för alla, där Förbundet redan idag finns, men även
Centrum för allergiforskning har förbundet bra samarbete med. Utöver den verksamheten så har
förbundet varit med och tagit fram behandlingsriktlinjer för Astma och Kol-vården inom ramen för
kunskapsstyrning på SKL.
Dock ser förbundet att information kring de olika sjukdomarna och sjukdomsbilderna behöver samlas
bättre, och att det är uppdaterad och korrekt information anpassad för patienterna. Detta arbete borde
ligga inom ramen för den nylanserade organisation kring Kunskapstyrning i vården, Nationella
Programområdet Allergi och Lungsjukdomar.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 59 - Allergikonsulenter
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet på olika sätt aktivt driver på beslutsfattare så att fler allergikonsulenter tillsätts i hela landet
Den samlade erfarenheten av existerande allergikonsulenter visar på ett mycket positivt resultat.
Förbundet måste därför fortsätta att driva kravet på att ytterligare allergikonsulenter tillkommer i hela
landet, för såväl barn som vuxna.
Astma-och Allergiregion Stockholm-Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har sett allergikonsulentverksamheten utvecklas i vissa regioner men nedmonteras i andra. I
Stockholms Läns Landsting har denna verksamhet nu permanentats efter utvärdering och förbundet har
tät kontakt och samarbete med denna verksamhet, både inom ramen för förbundet men även inom
fondens verksamhet och på regional nivå. Denna verksamhet har presenterats för vårdnätverket så visst
arbete inom denna riktning har bedrivits, men detta goda exempel borde spridas mer tydligt.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 60 - Allergologer
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet i samarbete med professionen tar fram en handlingsplan för hur bristen på allergologer kan
avhjälpas.
Bristen på allergologer är oerhört stor. Ett allvarligt problem då många av våra astma- och allergipatienter
inte får den kvalitativa vård de har rätt att kräva. Förbundet måste skyndsamt, ihop med
samarbetspartners, berörda myndigheter och organisationer utarbeta en plan för att avhjälpa bristen på
allergologer.
Astma-och Allergiregion Stockholm-Gotland

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet håller med om problematiken, då de inventeringarna över aktiva allergologer på vuxensidan
har gett resultatet att det finns en uppseendeväckande brist. Dock så finns det även viss farhåga även
inom andra specialliter inom begreppet Astma- och Allergisjukdomar, tex lungläkare verkar det börja bli
brist på också.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 61 - Fortbildning allmänläkare
Vi föreslår kongressen beslutar
Att förbundet tar initiativ till att verka för och driva på relevanta aktörer för att allmänläkarna kontinuerligt
erbjuds fortbildning och kompetensutveckling i astma och allergier
Att förbundet verkar för att rutiner för kunskapsstöd tas fram av berörda myndigheter så att ny kunskap
kan spridas snabbare än vad som sker idag
Det är av största vikt att allmänläkarna och andra professioner inom primärvården kontinuerligt erbjuds
fortbildning och kompetensutveckling i astma och allergier. Ny kunskap kommer kontinuerligt, men det tar
för lång tid innan den når ut i primärvården i hela landet.
Astma-och Allergiregion Stockholm-Gotland

Förbundsstyrelsen yttrande
Idag arbetar Förbundet via aktivt med frågor som rör kunskapsöverföring inom vården, men detta arbete
är ytterst viktigt för vården.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen

Astma- och Allergiförbundet │ Rapport 2019 │ 83

Motion 62 - Vården allergiklinik
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet verkar för att vården har en helhetssyn på patienten och gör en samlad bedömning av
patienten
Att förbundet verkar för att varje landsting har allergiklinik, som är specialiserad på allergier i dess olika
former.
Att förbundet verkar för att det finns allergologer i tillräcklig omfattning Att förbundet verkar för att det
finns minst en allergikonsulent i varje landsting
Att förbundet verkar för att implementering av Socialstyrelsens "Nationelle Riktlinjer för vård vid astma
och KOL" förbundet verkar för en bättre samverkan och samordning mellan olika vårdnivåer
Motivering
Allergin visar sig sällan som besvär från ett enda organ. Den kan visa symptom från öron, näsa, hals,
ögon, lungor, magen, som allergisk chock eller migrän. Det är av vikt att vården tar hänsyn till detta och
med goda kunskaper arbetar för en helhetssyn på patienten, och där han/hon får tillgång till allergolog.
Patienten är fullt delaktig i all vård och behandling. En ordentlig allergiutredning görs vid misstänkt
allergisjukdom eller misstanke om annan överkänslighet. Vården upprättar en vårdplan där regelbunden
uppföljning ingår
Astma-och Allergiföreningen i Örebro län och Södra Närke

Förbundsstyrelsen yttrande
Idag arbetar Förbundet via Nationella Arbetsgruppen Lung- och Allergisjukdomar aktivt med frågor som
rör detta, och alla frågor är centrala för att kunna erbjuda en jämställd vård inom Astma och
allergisjukdomar.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen.
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Motion 63 - Motion vården fortbildning
Jag/vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet verkar för att läkarutbildningen fördjupar sig i allergifrågor för att kunna ge adekvat hjälp till
alla med allergi och/eller annan överkänslighet
Att förbundet verkar för krav på regelbunden fortbildning för sjukvårdspersonal inom vården.
Att förbundet verkar för bättre möjligheter för vidareutbildning för sjukvårdspersonal
Motivering
För att alla ska få en bra och likvärdig vård krävs en gedigen grundutbildning och regelbunden
fortbildning. Vi måste kunna lita på att t.ex. läkares kunskaper är uppdaterade och att patienter erbjuds
den vård som gagnar dem bäst, att hela vårdkedjan används för patientens bästa. Det kräver en god
samverkan inom vården. Många besök skulle kunna undvikas om "rätt vård" erbjuds från början.
Astma-och Allergiföreningen i Örebro län och Södra Närke

Förbundets yttrande
Förbundet håller med motionären att kunskap måste uppdateras och upprätthållas på ett sätt som gör att
vården erbjuder den senaste och bästa behandlingen.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 64 - Utbilda sig allergi
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram ett arbetsmaterial, som kan användas av förbundet/region/läns/lokalförening, för att
kunna påverka så att fler personer vidareutbildar sig inom allergisjukvården.
Att förbundet tar fram underlag för att vi på regional nivå kan påverka studenter inom
sjukvårdsutbildningen för läkare och sjuksköterskor att utbilda sig inom astma och allergi.
Att underlaget även innehåller siffor gällande hur många lediga platser det finns som tex allergologer.
Motivering
Vi måste arbeta för att fler personer utbildar sig inom sjukvården till allergologer, allergikonsulenter,
allergisjuksköterska, barnallergiläkare, specialistsköterskor. Det är ett generationsskifte och hur lockar
man fler till denna långa vidare utbildning inom astma och allergi. Hur många lediga tjänster finns det
inom allergisjukvården? Är det så illa att det är en yrkesgrupp som upphör? Varför är inte utbildningen
attraktiv? Besvären med allergier har ökat men vården har minskat sina resurser.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundets yttrande
Förbundet ser frågan om intresset bland profession för allergiska sjukdomar som en väldigt viktig fråga,
och en av de enskilt viktigaste frågorna på sikt för att säkerställa möjligheten för en jämlik vård.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 65 - Gratis läkarintyg
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet tar fram ett faktablad med vilka regler som gäller enligt svensk skollag. Detta faktablad kan
hjälpa många föräldrar i sina diskussioner med skolan.
Att förbundet arbetar för att det ska vara gratis med läkarintyg i hela Sverige.
Att förbundet arbetar för att det ska vara samma regler inom hela Sverige vad det gäller gratis läkarintyg
och regler kring att skolan kan kräva läkarintyg
Motivering
Sverige har samma skollag och det borde vara en regel som gäller i hela landet. Tyvärr är det många
föräldrar som får betala i sin region för att få ett läkarintyg gällande specialkost i skolan. De flesta
kommunerna kräver ett läkarintyg men vissa skolor har börjat med att det räcker att fylla i en blankett. Det
borde vara samma regler oavsett om det är önskekost, inte äta fläskkött, vegetariskt osv. Det borde även
vara samma regler inom kommunerna oavsett om det är skola, äldreboende, gruppboende, hemtjänst
osv. Vi vet att Unga allergiker har gjort en kartläggning nyligen och det är mycket olika regler inom
kommuner och regionen.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet håller med om förslaget, och att idag finns det en generell godtycklighet kring hur och när intyg
ska kosta, och vad lagar och riktlinjer säger. Därför är denna fråga viktig att arbeta med, dels för att alla
skall få rätt till samma vård, men också för att skapa förutsättningar för tydligare regler.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen

Astma- och Allergiförbundet │ Rapport 2019 │ 87

Motion 66 - Återinföra allergikonsulenter
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att förbundet fortsätter arbeta för att allergikonsulenter ska återinföras i Sveriges olika regioner. Underlag
i form av fakta och debattartiklar behöver spridas mycket bredare både till föreningarna och till
allmänheten
Att förbundet tar fram ett arbetsmaterial, som kan användas av förbundet/region/läns/lokalförening, för att
kunna påverka i kommun/region/län så att fler allergikonsulenter anställs.
Motivering
Allergikonsulenterna utförde ett viktigt jobb som en nödvändig länk mellan privatpersonen och tex. skolan.
Saknaden är stor och vi måste jobba för att allergikonsulenter inför i hela Sverige. Det har funnits bra
debattartiklar i Dagens medicin. Alla Stockholms allergologer har skrivit bra artiklar. Vi behöver få fram
budskapet att om vi har allergikonsulenter så blir det mindre akutfall. Det finns bra underlag som behöver
spridas både inom vår egen organisation och inom sjukvårdens beslutsfattare.
Länsföreningen Västra Götaland nordost med lokalföreningarna Lidköping, Skövde, Trollhättan,
Vara, Göteborg, Borås, Ulricehamn och Bohuslän.

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundet har sett allergikonsulentverksamheten utvecklas i vissa regioner men nedmonteras i andra. I
Stockholms Läns Landsting har denna verksamhet nu permanentats efter utvärdering och förbundet har
tät kontakt och samarbete med denna verksamhet, både inom ramen för förbundet men även inom
fondens verksamhet och på regional nivå. Denna verksamhet har presenterats för vårdnätverket så visst
arbete inom denna riktning har bedrivits, men detta goda exempel borde spridas mer tydligt.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 67 - Patientutbildning
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att under kongressperioden utveckla ett patientutbildningsmaterial
Att under kongressen aktivt arbeta för att utbildningsmaterialet finns tillgängligt inom primärvård och
andra vårdnivåer
Att nätverket för vårdfrågor inom förbundet bildar ett etablerat organ inom förbundet
Motivering
Framtidens vård kommer att bygga på egenvård och vård i första linjens sjukvård. Därav vikten av ett
utbildningsmaterial för den enskilde och för vården att hänvisa till. Ett material som kontinuerligt
uppdateras med den senaste forskningen och nya behandlingsmetoder Övrigt Stora kunskaper finns
bland förbundets medlemmar i form av deras erfarenheter. Viktigt att dessa tas tillvara i både
påverkansarbete och ren faktaframställning. Nätverket kan fungera som kontaktyta mot alla led i
förbundet.
Astma-och Allergiförbundet I Uppsala län

Förbundsstyrelsens yttrande
Idag deltar förbundet aktivt i flertalet projekt med avseende på vetenskapligt förankrad information,
kanske främst inom ramen för kunskapsstyrning, vilkets lyft i motion V2. Dock behöver syftet med
matrealet tydliggöras i förslaget, men som generell princip kring samtliga diagnosområden som berör
Astma och Allergiförbundet så finns det behov av informationsspridning. Där ser förbundet vårdnätverket
som en del av detta.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla till första och tredje att-satsen
Att andra attsatsen är besvarad
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Motion 68 - Alkohol på förbundets konferenser
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att medlemsavgifterna används på rätt sätt
Att medlemsavgifterna inte används till alkoholhaltiga drycker
Motivering
Vid konferenser och kongress ska förbundet inte tillhandahålla alkoholdrycker gratis till delegaterna. Ska
det förekomma så får deltagarna betala själva, detta bör vara en självklarhet.
Jämtbygdens Astma- och Allergiförening/Agnetha Danielsson

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens förslag.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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Motion 69 - Familjestödsgrupper
Att förbundet fortsätter verka för stöd till barnfamiljer med astma, allergi eller annan överkänslighet
Att förbundet fortsätter verka för att stimulera till bildande av föräldragrupper ute i landet

Motivering
Familjer med svår allergisjukdom känner sig ofta ensamma och utlämnade. De möts ofta av oförståelse
från omgivningen och har stort behov av att träffa andra i liknande situation.
Dialogerna blir till ett stort erfarenhetsutbyte, som kan bli till stor hjälp för deltagarna.
Att leda och delta i en sådan grupp är stimulerande och ger ny kunskap och nya kontakter.
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, länets lokalföreningar

Förbundsstyrelsens yttrande
Under den gångna kongressperioden har förbundet drivit ett projekt för att utveckla familjestöd med stöd
från Allmännaarvsfonden. Projektet innehöll kursaktiviteter på Södergården i samverkan med Unga
Allergiker och den medicinska professionen. Denna del av verksamheten har inte kunnat drivas vidare
efter projekttidens slut eftersom den är beroende av offentlig finansiering. Förbundet arbetar kontinuerligt
för att övertyga vårdens huvudmän om nyttan av verksamheten.
Som en del av projektet startades också familjestödsgrupper riktade till barn och familjer med
allergiproblem. Dessa grupper har fått ett visst direktstöd också efter projekttiden genom möjlighet till stöd
från en central kontaktperson och ett mycket begränsat ekonomiskt stöd.
Arbetet i familjestödsgrupperna är mycket värdefullt för dem som får del av den och bör också
fortsättningsvis vara en del av förbundets verksamhet. Där lokala grupper uppstår ska de också få stöd
från förbundet centralt.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
Att bifalla motionen
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