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Motion 1 
Processen med Framtid för Förbundet 
 
 
Det finns många frågetecken som bör redas ut innan något beslut kan tas. Vi kan inte gå till beslut 
förrän vi vet vad vi skall ta ställning till, det måste finnas ett mera utarbetat underlag på 
frågeställningarna som ligger till grund i våra att satser. 
 

 Att deltagare från landets lokalföreningar är delaktiga i utredningen så som 
remissförfarande. 

 Att utredningen måste komma med mer fakta och konkreta förslag att ta ställning till 

 Att specifikt få klarhet i föreningarnas ekonomi och föreningarnas ekonomiska belastning 
 
 
Astma- och Allergiföreningen i Gotlands län 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Motionens handlar om processen att ta fram förslaget. Det är ett arbete som har pågått i över två år, 
flera faktarapporter har tagits fram, diskussionerna har förts på tre serier av regionala konferenser 
och på två Ordförandekonferenser. Det har resulterat i ett stort antal konkreta förslag till 
förändringar. Dessa skickades ut till föreningarna i september för att utgöra underlag för remissvar. 
 
 När det gäller ekonomin i länsföreningarna/regionerna  har utredningen betonat att det är mycket 
mer än ekonomin som är avgörande för möjligheterna att med framgång utveckla det regionala 
arbetet.  Skillnaderna i ekonomiskt läge, och ekonomiska utmaningar, skiljer sig mycket kraftigt 
mellan föreningarna, så kraftigt att någon enhetlig bild inte kunnat tas fram. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 2 
Processen med Framtid för Förbundet 
 
 
Det är viktigt att de förändringar som föreningar/län har gjort som förslag kommer ut som remissvar 
till föreningar/län innan beslut och före att underlaget trycks upp. 
 

 Det framkommer inte när stadgarna och andra förändringar ska träda i kraft. När är 

beslutstiden?  

 Beslutsgång om stadgeändring oklar och alldeles för kort tid mellan det att förslaget lagts 

fram tills motioner ska lämnas. 

 Information till läns- och lokalföreningar bristfällig under tiden som utredningen pågått 

(läns- och lokalföreningar s g s ovetande). 

Tranås astma- och allergiförening.   
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen efterlyser när stadgarna träder i kraft. Detta framgår av stadgans paragrafer om 
Stadgeändring. Här föreslås ingen ändring mot nuvarande stadgar. Ändringar träder i kraft 
omedelbart under förutsättning att de antas av kongressen med minst två tredjedels majoritet. Antas 
ändringen med enkel majoritet träder de i kraft först om nästa kongress fattar ett likalydande beslut 
– då räcker enkel majoritet.  
 
Motionen tar också upp om processen att ta fram förslaget. Arbetet har pågått i över två år, flera 
faktarapporter har tagits fram, diskussionerna har förts på tre serier av regionala konferenser och på 
två Ordförandekonferenser och resulterat i ett stort antal konkreta förslag som skickats ut till 
föreningarna i september för att utgöra underlag för remissvar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 3 
Ändring av stadgarna 
 
 
Livsstilen och behovet hos de medlemmar vi har och de vi eftersöker är annorlunda än vad vi av 
tradition känt till. Förändringen innefattar att kunna arbeta i nätverk och i längre eller kortare 
projekt. Det innefattar även den del av formalia (förändringar i stadgar) som krävs för vi skall bli 
enklare både i handhavande och i text.  
 

 Att kongressen bifaller förslaget på de förändringarna i stadgar och texter som gäller 
formerna att organisera föreningens/förbundets arbete.  

 
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundsstyrelsen föreslår bifall till de allra flesta av de förslag som Organisationsutredningen lagt 
fram. Motionens syfte är därför uppfyllt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motionerna 4-5 
Ändamålsparagrafen 
 
 

Motion 4 
 
TEXTÄNDRING 
Vi är emot ordet sjukdom som är ett nedvärderande ord att stämplas med. Därav vårt förslag att ta in 
i text. 

 Att ta tillvara varje individs möjlighet att vistas ute i samhället trots allergi eller 
överkänslighet (ta bort ordet sjukdom). 

 
Astma- och Allergiföreningen i Gotlands län 
 
 

Motion 5 
Ändamålsparagraf 
 
 
Vad vi än använder för begrepp så kommer inte alla våra grupper att känna igen sig. 
Sjukdomsbegreppet är inte självklart för många av oss. 
Med vår syn på att det är samhället som gör att vi upplever en funktionsnedsättning, känns det inte 
adekvat att peka på att det är en sjukdom hos oss, som är hindret för bättre levnadsvillkor. 
 

 Vi föreslår att begreppet ”människor med allergiska sjukdomar” inte införs i våra stadgar. 

 Vi föreslår att begreppet ” människor med allergier och andra överkänslighetsbesvär” 
används i fortsättningen. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län 

 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Motionerna vill ta bort ordet ”sjukdom” ur stadgarna. Begreppet är förankrat i professionen och bör 
användas. Det är svårt att förneka att väldigt många av oss tar mediciner, besöker och behöver vård 
och att vi har en diagnos som ryms inom sjukvården – och som många får kämpa hårt för att få. 
Förbundsstyrelsens förslag till skrivning framgår av ”Framtid för förbundet, förbundsstyrelsens 
förslag”. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionerna 4-5 
 
 

  



Motion 6 
Ändamålsparagraf 
 
 
Vi vill att kunskapsaspekten ska framkomma tydligt, då det är viktigt för att uppnå bättre 
levnadsvillkor för våra medlemmar. 
 

 Att justera språket i ändamålsparagrafen i stadgarna § 1 andra stycket enligt nedan: 
 I stället för Öka allmänhetens förståelse för allergisjukdomarna bland annat genom 
 utbildnings- och informationsinsatser.  
 ändra till Öka allmänhetens förståelse för och kunskap om allergisjukdomarna 
 bland annat genom utbildnings- och informationsinsatser. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län. 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 7  
Ändamålsparagraf 
 
 
Orden med flera är språkligt konstiga som de står i denna mening. (Borde i så fall kanske återföljas av 
ordet symtom). Vi föreslår att de tas bort. 
 

 Att ändra förklaringen till allergiska sjukdomar i ändamålsparagrafen i stadgarna § 1 enligt 
nedan: 

 I stället för *I detta samlingsbegrepp ingår astma, eksem med flera samt överkänsligheter
 ändra till: *I detta samlingsbegrepp ingår astma, eksem samt överkänslighet. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län. 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionen att meningen är otymplig. Den här meningen, som ju är 

ett förtydligande av vad vi menar med ”allergiska sjukdomar” har diskuterats ingående sedan 

Organisationsutredningen la sitt förslag. Det är problematiskt att skriva ett begränsat antal exempel 

på vad som menas – de som inte nämns ifrågasätter varför deras diagnos inte finns med. Det är 

problematiskt att ta med många exempel – då undrar de som har en diagnos som inte nämns om de 

verkligen hör hemma i vårt förbund.  

Därför bör formuleringen i ändamålsparagrafen vara kortfattad och allmän. Förtydliganden och 

konkretiseringar sker i vårt omfattande informations- och påverkansarbete. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att ge förtydligandet i ändamålsparagrafen följande utformning: 
* I detta samlingsbegrepp ingår allergi och annan överkänslighet 

  



Motion 8 
Ändamålsparagraf 
 
 
I förslaget en ”Framtid för förbundet” förslås ändamålsparagrafen ändras till Astma- och 
Allergiförbundets arbetar för bättre levnadsvillkor för människor med allergiska sjukdomar.  
 
Att gå från ”fullvärdiga medlemmar” till ”bättre levnadsvillkor” är att sänka ambitionsnivån för oss 
själva, och det i en tid när våra frågor är på tillbakagång inom många områden (ex. hundar i offentliga 
lokaler och skolor, maten i skolan/förskolan), ingen hänsyn tas längre och man vill att de allergiska 
ska flytta på sig. Fullvärdiga medlemmar handlar om rättvisa villkor för oss som är sjuka i egenskap av 
samhällsmedborgare, inte bara om att man ska må lite bättre. Det ligger mer kraft bakom 
formuleringen ”fullvärdig medlem i samhället”. 
 

• Att § 1 Ändamål (Stadgar för Astma- och Allergiförbundet) inleds med meningen ”Astma- 
och Allergiförbundet har som mål att människor med astma, allergi eller andra 
överkänslighetsbesvär ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället”. 

 

 Att § 1 Ändamål (Stadgar för länsföreningen) inleds med meningen ”Astma- och 
Allergiföreningen i … län har som mål att människor med astma, allergi eller  andra 
överkänslighetsbesvär ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället”. 

 Att § 1 Ändamål (Stadgar för lokalföreningen) inleds med meningen ”Astma- och 
Allergiföreningen i … har som mål att människor med astma, allergi eller andra 
överkänslighetsbesvär ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället”. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Linköping  

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Den nuvarande paragrafen anger att målsättningen är att man ska kunna ”fungera som fullvärdiga 
medlemmar i samhället”. Detta uttrycktes i organisationsutredningens förslag som ”bättre 
levnadsvillkor”. Detta var utredningens ambition att modernisera och förenkla skrivningen. Det kan 
möjligen också tolkas som en breddning, att vi ser till levnadsvillkoren även utöver sådant som 
beslutas av samhällets instanser. Förbundsstyrelsen håller dock med motionen om att den nu 
gällande formuleringen är mer slagkraftig.  
Förbundsstyrelsens förslag till skrivning framgår av ”Framtid för förbundet, förbundsstyrelsens 
förslag”. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionens syfte att bibehålla formuleringen ”fullvärdiga medlemmar i 
samhället”. 

 

  



Motion 9 
Ändamålsparagraf 
 
 
I förslaget en ”Framtid för förbundet” förslås att förbundets uppgifter ändras så att Astma- och 
Allergiförbundet på förbundsnivå, enligt stadgetexten, inte har till uppgift att ”utveckla verksamhet 
som bidrar till den enskildes livskvalitet 
 
Om man tar bort ”utveckla verksamhet som bidrar till den enskildes livskvalitet” finns det en risk 
anser vi att förbundet, på sikt, inte behöver tillhandahålla tjänster såsom matallergikortet och andra 
förmåner som är viktiga för enskilda medlemmar och som endast kan tillhandahållas från centralt 
håll (via förbundet) 
 

 Att den inledande texten under uppgifter lyder, 
Förbundets uppgifter är att utifrån medlemmars förutsättningar och behov utveckla 
verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet. 

 
Astma- och Allergiföreningens i Linköping  

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionens förslag 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen  
 

  



Motion10 
Regionindelning 
 
 
Alla områden i landet har sina fördelar respektive nackdelar. I norra Sverige är avståndet ett 
problem. Norrbottens län täcker en fjärdedel av Sveriges yta. Länet är 10 gånger så stort som Skåne 
län. Norrbottens län är också lika stort som hela Österrike. Dessa orsaker har också gjort att 
kommunerna i Norrbottens län den 9 november 2012 beslutat ansöka om att bilda en egen region, 
Region Norrbotten.  
Att slå ihop länen Västerbotten och Norrbotten och låta dessa bilda en region enbart för Astma- och 
Allergiförbundet skulle då gå emot landets regionindelningar i övrigt. Området skulle vara lika stort 
som en tredjedel av Sverige. Avståndet från Kiruna till Piteå är ca 40 mil. Avståndet Umeå – Piteå är 
ca 20 mil.  
I stället för att skapa ett regionalt kansli föreslår vi att en regional ombudsman anställs och får till 
uppgift att hjälpa, rådgiva, stötta, besöka och arbeta för föreningarna i några län. Personen kan 
mycket väl vara stationerad i Stockholm, 
 

 Astma- och Allergiförbundet anställer ett antal ombudsmän som får till uppgift att hjälpa, 
rådgiva, stötta, besöka och arbeta för föreningarna ute i landet. Var och en av dessa 
ombudsmän får sig tilldelat ett visst område i landet.  

 
Astma och Allergiföreningen i Norrbotten 
Allergiföreningen Piteå 
Astma och Allergiföreningen Gällivare 
Astma och Allergiföreningen Älvsbyn 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
Motionen föreslår centralt anställda ombudsmän som placeras regionalt. Det finns några viktiga 
invändningar: 

- Det är fördelaktigt att den som anställer och står för kostnaden även är den leder arbetet och 
avgör vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. 

- Det går inte att undvika att den instans som driver det regionala arbetet också måste leda 
det och ta ansvar för det. 

- Förbundets ekonomi klarar inte av kostnaden för ett antal regionala ombudsmän och de 
driftkostnader som är förknippat med detta. Förbundet har fullt upp med att ta ansvar för de 
nationella uppgifter som åligger ett förbund. 

Att ha anställd personal för med sig ett antal administrativa uppgifter. Något som kan vara extra 
betungande för föreningar utan erfarenhet på området. Möjligheterna att bidra inom det området 
bör undersökas.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionens att-sats  

 Att ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta 
föreningars administrativa arbete som är förknippat med anställd personal. 

 

  



Motionerna 11-16 
Regionindelning 
 
 

Motion 11  
 
Då kongressen beslöt 2010 om en organisationsutredning kan vi i dag ej ta ställning till några 
förändringar. 
Eftersom vi idag är både läns och lokalförening tror vi att det beslöts på 60-talet fanns någon 
baktanke med Ö-läget. Det samma gäller idag, vi tror att om vi slås ihop i en region med det förslag 
som ligger kommer ön att drunkna. Gotlands ö-läge kräver en särlösning. Som kan läsas i våra att 
satser finns det många frågetecken som bör redas ut innan något beslut kan tas. Vi kan inte gå till 
beslut förrän vi vet vad vi skall ta ställning till, det måste finnas ett mera utarbetat underlag på 
frågeställningarna som ligger till grund i våra att satser. 
 

 Att då Gotland redan i dag är en region vore det logiskt att Gotland bildade en egen region 
på grund av Ö-läget. 

 Att om regionsindelningen verkställs måste deltagare fån regionerna delta i 
implementeringens genomförande. 

 Att föreningsrepresentation i planeringen av ekonomisk plan samt arbetsgivaråtagandet. 

 Att avvakta riksdagens beslut angående Regionsindelning. Detta för att hamna rätt och 
slippa omorganisera fler gånger. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Gotlands län 
 

Motion 12 
 
Vi anser att rapporten är för tunn gällande genomförandeplanen. Vi vill ha en tydligare struktur, en 
framtagen genomförandeplan innan vi känner oss redo att ta beslut i denna fråga. 
Förändringen behöver ges mycket mer tid. Det är en stor förändring och den skall inte gå för fort. 
Organisationsutredningens rapport ”Framtid för förbundet” pekar på en del goda exempel som 
verkar intressanta att titta vidare på. 
Förändringen kräver att det bildas en arbetsgrupp med deltagare från förbund, länsföreningar och 
lokalföreningar. Denna arbetsgrupp bör arbeta fram ett tydligt förslag på en genomförandeplan, i 
sann medskapande anda. 
Planen skall tydligt peka på hur ekonomin skall organiseras samt hur arbetsfördelning, 
ansvarfördelning och de bakomliggande ideologiska tankarna skall utformas. Det är också viktigt att 
tydligt visa vilken typ av organisation det är vi vill bygga.  
 

 Att förbundet inte ska föregå riksdagens eventuella beslut om regionindelning 

 Att eventuellt beslut om att slopa att arbeta i länsförening och istället arbeta i regioner ska 
ske först på kongressen 2016 

 
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 
 

  



Motion 13 
 
Tranåsföreningen ställer sig frågande till hur det ska fungera om det blir regions indelat istället för 
som det är nu. Har förbundet tänkt på det praktiska arbetet i regionen då samhället fortfarande är 
indelat i län och kommuner? Hur ska bidrags-ansökningar från landsting, kommuner se ut? Hur ska 
regionen jobba med handikappolitiska frågorna som idag sker på HSO samt på läns- och kommunal 
nivå osv?    
Om förbundet ändå driver igenom regionsindelningen så vill Tranås AAF få svar på följande frågor 
enligt nedan. Generellt anser vi i så fall att AAF skall vara arbetsgivare för regionens kanslipersonal. 
Det bör vidare vara förbundets ansvar att anställa erforderligt antal personal som tillgodoser alla 
parter för en fungerande organisation.  

1. Hur många som ska vara anställda i den nya organisationen.  

2. Hur många kanslier skall finnas i varje region.  

3. Hur skall regionen hantera lokalfrågor och dylikt?   

4. Ska det finnas konsulenter, som ska vara ansvariga för att ta hand om igångsättande av 

lokalföreningar och att stödja befintliga föreningars utveckling? 

 

 Att förbundet inte ska föregripa statens regions indelning. 

 Att frågan om regionindelning skall bordläggas tills riksdag och regering har indelat Sverige 

i regioner.  

Tranås astma- och allergiförening.   
 

Motion 14 
 
När en översyn av förbundets organisation påbörjades 2010 fanns fortfarande tankar på en ny 
indelning i regioner från regering och riksdag, även om det redan då fanns ett stort motstånd. I dag 
fortsätter den diskussionen med nya förslag, som inte känns som de är fullt ut accepterade i alla 
delar av landet. Att då Astma - och Allergiförbundet skulle göra en egen regionindelning känns 
onödigt och vi föreslår att man avvaktar och ser hur utvecklingen blir. 
Redan tidigare har förbundet annonserat att resurser skulle ställas till regionernas förfogande för att 
kunna bygga upp regioncentra. I alla övriga förslag, som organisationsutredningen arbetat fram, 
pratas det om flexibilitet och nya arbetssätt. Att inrätta regioncentra med anställd personal förefaller 
oss som att ytterligare formalisera arbetet och minska möjligheterna till flexibla arbetssätt. 
Att däremot använda de avsatta medlen för att ytterligare förstärka resurserna på förbundskansliet 
med ombudsman/män med regionalt ansvar skulle skapa möjlighet för föreningarna, nätverk och 
aktuella intressegrupper ute i regionerna att få stöd i sitt arbete. 
Ombudsman/männen med regionalt ansvar skulle kunna förmedla den senaste informationen kring 
regionala frågor och tillsammans med representanter från berörd del av organisationen, som besitter 
den lokala kunskapen, dra upp strategier och skriva fram underlag för att kunna  driva intressepolitik 
kring övergripande frågor i regionen kring hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala 
arbetsmarknad. 
 

 Att förbundet avvaktar med att dela in förbundet i regioner 

 Att de beslutade regionala medlen läggs på en förstärkning av personella resurser på 
förbundskansliet kring regionala frågor 

 
Astma och Allergiföreningen i Uppsala län 
 



Motion 15  
 
I vår landsända Västerbotten och Norrbotten, har vi väldigt långa avstånd med dåliga 
kommunikationer. Det medför dyra och långa resor som tar mycket tid.  
Om man ska ha ett regionalt kansli behövs med driftig och kunnig personal som förbundet har ett 
övergripande och ekonomiskt ansvar för. 
 

 Att länsföreningarna blir kvar i sin nuvarande form. 

 Att de länsföreningar som vill, har rätt att bilda en region 
          
Åsele Astma o Allergiförening  
 

Motion 16  
 

I förslaget en ”Framtid för förbundet” förslås att länsföreningarna ska gå samman i större regioner. 

Förslaget utgår dock från en regionindelning för vår del i form av samarbete mellan 

Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. 

Detta trots att samtliga politiker i Östergötlands län inriktade på att söka sig uppåt i landet, 

mer mot maktens centrum (Stockholm) och samarbeten med Södermanland.  

Hur ser ekonomin ut i detta egentligen? 

Olika landsting har olika regelverk för bidrag, olika län har idag olika typer av verksamheter 

utifrån sina bidrag, kan leda till fler konflikter i framtiden mellan länen. 
Släpper vi länsnivån tappar vi även lokalföreningarna, i synnerhet de små i 
regionens periferi. Regionen får längre avstånd inom sig och svårare att fysiskt träffas vilket 
kan försvåra samarbetet och möjligheten att lära känna varandra. Det blir svårt att som 
regionförening hinna med och stötta alla lokalföreningar som behöver stöd.  
Har förbundet tagit reda på erfarenheter från andra organisationer när det gäller effekten av en 
hopslagning/regionalisering?  

Vi anser att det är för tidigt att bilda regioner inom Astma- och Allergiförbundet.  

Astma- och Allergiförbundet bör invänta den nationella regionindelningen så att samarbete och 

möjlighet till ekonomiskt stöd kan gå hand i hand. 

 

 Att avslå förslaget om indelning i regioner och regionala centra 
 
Astma- och Allergiföreningens i Linköping  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 11-16 
Förbundsstyrelsen kommer inte att lägga fram något förslag om regionindelning. Men öppna för, och 
uppmuntra, de läns föreningar som vill öka sin samverkan eller gå samman.  
Förbundsstyrelsens förslag till skrivning framgår av ”Framtid för förbundet, förbundsstyrelsens 
förslag”. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionerna besvarade  
 

  



Motion 17 
Verksamhetsbidrag 
 
 
Idag är det svårt med ekonomin för många föreningar. Bidragen för löner har inte ökat på flera år. 
Kostnaderna för verksamheten i form av lokaler, resor, föreläsare m.m. har ökat. De regionala 
bidragen varierar i landet. Lotteriförsäljning är något som blivit allt svårare och ger allt mindre vinst 
till föreningarna. 
Idag kan vi söka medel från förbundet inför varje arrangemang, men nackdelen är att vi inte vet i 
förväg hur mycket vi får och då inte i kan vara säkra på att vi har råd att genomföra aktiviteten. 
Ett årligt verksamhetsbidrag skulle göra det mycket lättare att planera det verksamhetsutbud man 
vill erbjuda medlemmarna och även genomföra sådant som kan locka till medlemskap i föreningen. 
Det skulle underlätta både verksamhetsplanering och budgetarbete om man i förväg vet att man får 
detta bidrag från förbundet. 
Givetvis måste föreningarna även i fortsättningen kunna söka bidrag för större arrangemang, 
exempelvis barnläger. 
Och naturligtvis fortsätter man i föreningarna som förut att arbeta ideellt med bl.a. lottförsäljning. 
 

 Alla aktiva föreningar ute i landet får ett årligt verksamhetsbidrag på 30.000 kronor 
vardera. 

 
Astma och Allergiföreningen i Norrbotten 
Allergiföreningen Piteå 
Astma och Allergiföreningen Gällivare 
Astma och Allergiföreningen Älvsbyn 
Astma och Allergiföreningen Luleå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Föreningarna växlar i storlek från något tiotal medlemmar till över tusen. Den ekonomiska 
omslutningen varierar från några tusenlappar till åtskilliga hundratusen. Att ge alla samma bidrag blir 
därför konstigt.  
Eftersom det finns långt över 100 föreningar skulle ett bidrag på 30 000 bli en bra bit över tre 
miljoner. Förbundets ekonomi klarar inte en sådan utgift.  
Motionen betonar att bidraget ska ges till aktiva föreningar. Tyvärr är det svårt att ge någon 
definition på aktiv. Använder man samma definition som Socialstyrelsen: att föreningen har en 
styrelse och har avgett en verksamhetsberättelse kommer man upp till, för närvarande, 134 aktiva 
föreningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen  
 

  



Motion 18 
Regionförening – finansiering 
 
 
Det är viktigt att veta vad som ingår och vad som ligger till grund för beslutet så det blir lika för alla 
regioner. 
 

 Att det framkommer vad de 100 000 -150 000 kr som ska vara till uppbyggnad av region ska 

räcka till, vad för utlägg och kostnader ska ingå i summan 

Tranås Astma- och allergiförening.   
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen yrkar att det ska slås fast vad en region ska använda verksamhetsbidraget till.  
Bidragets syfte är att underlätta för regionen att bygga upp ett bemannat kansli. Mer detaljerat än så 
varken bör eller kan det anges. /Förslag: besvarad. Se samlat beslutsförslag längre ner/ 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 19 
Utbildningspott 
 

 

I förslaget en ”Framtid för förbundet” förslås att införa ett förbundsstöd i storleksordningen 100 000 

kr – 150 000 kr per region. 

Vi anser att det istället bör införas en gemensam utbildningspott, det vill säga en avsatt summa 

pengar för utbildning. 
Utbildningspotten skulle kunna användas till länsövergripande utbildningar/träffar för 
förtroendevalda och nya engagerade. Utbildningarna blir samtidigt en bra grogrund för att lära känna 
varandra över länsgränserna och på sikt öka samarbetet länen emellan, kanske i form av en regional 
samarbetsförening i avvaktan på den nationella regionindelningen. 
Utbildningar, träffar och kurser är bra också för att man kan hitta nya engagerade medlemmar. 

 

 Att Astma- och Allergiförbundet inför en ”utbildningspott” på försök under tre år.  
 
Astma- och Allergiföreningen i Linköping  

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Regionstödet är till för att stimulera uppbyggnaden av en stabil regional organisation inom 
förbundet. Det utbildningsstöd som motionen föreslår kan finnas jämte ett regionstöd.  
Förbundsstyrelsen håller med motionen om att ett utbildningsstöd fyller ett viktigt behov, och 
instämmer därför i motionens att-sats. 
Givetvis måste såväl ett utbildningsstöd som regionstödet prövas mot de ekonomiska ramarna. 
Det kan också tilläggas att det sedan kongressen 2010 finns ett stöd till utbildningar - inom ramen för 
bidragen från Postkodlotteriet/Blomsterfonden.  En motion från det årets kongress ledde fram till ett 
kongressbeslut att föreningarna kan söka bidrag för deltagande i utbildningar. Detta gäller såväl 
externa som de som motionären tar upp. 
 Förbundsstyrelsens förslag till skrivning ang. regionstödet framgår av ”Framtid för förbundet, 
förbundsstyrelsens förslag”.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 20 
Förbundet arbetsgivare för regionanställda 
 
 
När organisationen introduceras, skall denna vara mer sammanhållen där regionernas ”kontor” ingår 
och där förbundet bör ta ansvaret som arbetsgivare med ett samordningsansvar för verksamheten 
där även arbetsbeskrivning, delegations ordning, lönehantering, regler för ledigheter med mera 
hanteras . 
Förhållandet ni/vi skulle därmed minska med förbättrad samhörighet. Kommande organisation 
kommer att blir betydligt mer slimmad med ett minskat antal personer med större ansvar än idag. 
Kontoren kommer därmed att få en helt annan betydelse än tidigare och vara en ”spjutspets” med 
att nå ut.  
 

 Förbundet som arbetsgivare för regionernas kontor.   

Tranås astma- och allergiförening.   
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Motionen föreslår centralt anställda ombudsmän som placeras regionalt. Det finns några viktiga 
invändningar: 

- Det är fördelaktigt att den som anställer och står för kostnaden även är den leder arbetet och 
avgör vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. 

- Det går inte att undvika att den instans som driver det regionala arbetet också måste leda 
det och ta ansvar för det. 

- Förbundets ekonomi klarar inte av kostnaden för ett antal regionala ombudsmän och de 
driftkostnader som är förknippat med detta. Förbundet har fullt upp med att ta ansvar för de 
nationella uppgifter som åligger ett förbund. 

Att ha anställd personal för med sig ett antal administrativa uppgifter. Något som kan vara extra 
betungande för föreningar utan erfarenhet på området. Möjligheterna att bidra inom det området 
bör undersökas.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att avslå motionen 

 Att ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta 
föreningars administrativa arbete som är förknippat med anställd personal 

 

  



Motion 21  
Namnändring 
 
 
Idag står ordet Allergiförening först i många namn i andra står kommunens eller områdets namn 
först osv. Vissa har båda orden astma resp. allergi i namnet, andra har bara allergi. Detta för att det 
inte finns några regler på området. 
 
Vårt förslag är att vi alla heter Astma- och Allergiförbundet samt avdelning, t.ex.  
Astma- och Allergiförbundets avd. Norrbotten,   
Astma- och Allergiförbundets avd. Piteå,   
Astma- och Allergiförbundets avd. Gällivare,  
osv. 
 
Statusen blir högre om ordet förbund finns med. Det blir lättare att hitta telefonnummer och 
adresser till alla enheter. Dessutom måste alla använda samma logga. 
 

 Att namnen på föreningarna ute i landet blir enhetliga. 
 
Astma och Allergiföreningen i Norrbotten 
Astma- och Allergiföreningen Piteå 
Astma och Allergiföreningen Gällivare 
Astma och Allergiföreningen Älvsbyn 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
De nu gällande stadgarna anger att namnet ska vara ”Astma- och Allergiföreningen i …. ” där orten 
ska anges för föreningar som bygger på den ort man tillhör, och att det i övriga fall ska framgå av 
namnet vad man är för en förening. 
Att ge föreningarna det föreslagna namnet skulle t.ex. innebära att föreningarna i Västra Götaland 
blev utan bidrag eftersom regionen då anser att de inte är bidragsberättigade. Detta kan gälla på fler 
håll. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 

  



Motion 22 
Namnändring 
 
 
Vi har redan idag länsföreningar och regionföreningar vilket vi även kommer att ha efter kongressen. 
Vi anser därför att det är bra att både orden region och länsförening finns med i stadgarna i det 
aktuella organisationsledet.  
 

 Att  behålla benämningen länsförening i stadgarna, dvs att det ska stå 
 region/länsförening i stadgarna. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län. 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen  
 
 

  



Motion 23 
Sammankallande i alla föreningar 
 
 
Viktigt att man tydliggöra ansvaret i vilken konstellation av förening eller liknande samt för att föra 
föreningen/regionen framåt och få denna att utvecklas. 
 

 Att varje förening, nätverk, region ska ha en ordförande (alt sammankallande) person. 

Tranås Astma- och allergiförening.   
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen yrkar att varje förening ska ha en ordförande (eller en sammankallande). Sedan 2004 har 
föreningarna på dispens haft möjlighet att verka utan att någon ordförande krävs. Det har visat sig 
fungera. Det är därför det som redan är verklighet i ett antal föreningar, nu också förslås bli infört i 
stadgarna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 
 
 

  



Motion 24  
Kongressombud 
 
 
Det är viktigt att alla får komma till tals och att informationen från förbundet nås ut till hela landet 
samt att det är en demokratisk fråga där alla ska ha rätt att delta. Vidare att antalet ombud från varje 
förening o region – skall framgå? 
 

 Att det ska vara ombud från varje förening och region till kongress och stämmor 

Tranås Astma- och allergiförening.   
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen gäller kongressombud. Stadgans regler för detta har inte förändrats mer än att det nya 
organisationsledet – förbundsnätverk – får rätten att utse kongressombud. I övrigt gäller som förut 
att antalet ombud är detsamma som antalet föreningar (antalet förändras alltså för varje kongress). 
Fördelningen sker därefter procentuellt efter antalet medlemmar i resp. länsförening/region. Så har 
reglerna varit under många år. De bör fortsätta att gälla även under den kommande 
kongressperioden. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 
 

  



Motion 25 
Unga Allergiker 
 
 
Det är viktigt att de unga har stöd av moderföreningen, samt att det ska finnas en naturlig bro mellan 
de unga o de äldre. På så sätt blir det en naturlig övergång till AAF när det är så dags att gå vidare. 
Även om UA ingår i huvud-organisationen ska de ha sin frihet att besluta och bygga upp det som de 
vill. 
Fria men ändå med möjligheten att få hjälp, juridisk och ett organisationsmässigt stöd o råd från 
huvudorganisationen. Då vi anser att AAFs framtida utveckling bygger på hur pass bra samarbete 
som vi kan bygga upp med UA där kunskapen och sättet att kommunicera t ex på sociala media redan 
är etablerad bland ungdomar  och därmed är utomordentligt viktig att lära sig för att sas ”hänga 
med”.  
 

 Att UA ska ingå i huvudorganisationen 

Tranås Astma- och allergiförening 
.   
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen anger att UA ska ingå i huvudorganisationen. Det var kongressen 2001 som avskaffade UA-
sektionerna inom de lokala allergiföreningarna. UA är sedan dess en fristående organisation i alla 
organisationsled. Vi kan bara fatta beslut om vad som ska gälla inom vår egen organisation. 
Stadgarna anger att UA är förbundets fristående ungdomsorganisation. Den slår fast hur det faktiskt 
ser ut. Stadgarna slår också fast att det är en angelägen uppgift att stötta och samarbeta med UA. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 

  



Motion 26 
Anställa informatörer 
 
 
Detta skulle kunna medföra att medlemstalet ökar, men det viktigaste är att folk blir mer medvetna 
vad AAF gör och vad sjukdomarna innebär. Personal och andra som berörs har därmed fått mer 
kunskap att hjälpa de som finns i sin närhet.  
 

 Att nå ut bättre till allmänheten bör förbundet tillsätta särskilda informatörer ute i varje 

län (region) som har en kontinuerlig kontakt med skolor och vårdcentraler mm. 

Tranås astma- och allergiförening.  
  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionen tar upp att förbundet ska tillsätta informatörer i varje län/region. Förbundsstyrelsen 
instämmer i att information till skolor, vårdcentraler men även allmänhet är en viktig uppgift och att 
den behöver utvecklas ytterligare, men anser det olyckligt om kongressen fastslår att utvecklingen 
ska ske just genom regionala informatörer.  
 
Förbundet har mångåriga erfarenheter av arbete i skolorna med hjälp av allergiombud. Under 
Barnallergiåret kommer nya erfarenheter att tillföras förbundet. Kongressen bör istället ge den 
kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla nya vägar för informationsverksamheten till 
skolor, vårdcentraler, BVC med mera. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 

 Att ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla nya vägar för informations-
verksamheten till skolor, vårdcentraler, BVC med mera. 

 

  



Motion 27 
Informationsverksamhet 
 
 
I organisationsutredningens rapport anges att ” Förbundet bör vägleda till saklig och korrekt 
information – inta ha som målsättning att vara förmedlare av den senaste informationen – samt att 
utveckla metoder för att stärka den rollen.”   
 
Vi anser att detta inte är tillräckligt, våra föreningar/medlemmar ska få den information de söker 
direkt från förbundet och inte slussas till olika myndigheter och organisationer. Det ser ut så i 
samhället i övrigt. Detta kan vara mycket stressande och besvärligt för de som söker informationen.  
Förbundet ska kunna ta reda på den senaste informationen och även förmedla den. 
 

 Att förbundet ska se till att de kan lämna saklig och korrekt information i olika frågor till 
föreningarna och till medlemmarna. 

 Att informationen ska vara den senaste i frågan. 

 Att förbundet dessutom ska förmedla information om var ytterligare kunskap kan hämtas. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
Astma och Allergiföreningen i Uppsala län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Förbundets ambition är oförändrad, nämligen att förmedla den senaste och mest aktuella 
kunskapen. Samtidigt lever i vi ett samhälle där informationsflödet är intensivt. Inget tyder på annat 
än att flödet kommer att bli än intensivare.  
Det är mot den bakgrunden förbundets roll också beskrivs som att vara en förmedlare/vägledare till 
sakliga och korrekta källor. 
Förbundsstyrelsens förslag till skrivning framgår av ”Framtid för förbundet, förbundsstyrelsens 
förslag”. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 28 
Information om nätverk 
 
 
I organisationsförslaget anges nätverk som en ny organisationsnivå. Vi föreslår att en information om 
finansiering av nätverk presenteras. Det är viktigt att veta om nätverken finansieras av förbundet 
eller av föreningarna. Vi anser också att det är viktigt var i organisationen man kommer att hitta 
nätverken. Kommer dessa att finnas på förbundsnivå? Ett nätverk bygger ofta på eldsjälar, en eldsjäl 
kan slockna och det är viktigt att veta vem som är ansvarig ekonomiskt för ett nätverk.  
 

 Att en information ges om hur den nya organisationsnivån, nätverk, ska finansieras och 

 Att en information ges om var i organisationen denna nivå kommer att finnas. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
Astma och Allergiföreningen i Uppsala län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
Precis som föreningarnas ekonomier ser mycket skiftande ut kommer nätverkens också att göra det. 
Det går därför inte att specificera hur dessa ska finansieras. 
Av FS förslag till stadgar framgår att dessa kan finnas såväl på nationell som på regional och lokal 
nivå. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
  



Va rd 

  



Motion 29 
Karensdag 
 
 
Slopad karensdag första 3dagarna för allergiska/överkänsliga personer.  
Läkarintyg på A-A inlämnas till Förskassa o Arb.givare.  
Karensdag dag 4 i de fall läkarbesök för extra medicinering ej behövs.  
Krävs läkarbesök för extra läkemedelsbehandling för A-A-reaktion blir det ingen karensdag.  
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Den första dagen i en sjukdomsperiod är karensdag. Reglerna säger redan idag att om personen 
insjuknar på nytt inom en femdagarsperiod blir det ingen ny karensdag. Den som har återkommande 
och många sjukfall kan ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan och då blir det ingen 
karensdag. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 

• Att avslå motionen 
 

  



Motion 30 
Försäkringskassan 

 

Därför att ansökande idag hänvisas till den lägsta ersättningsnivån även om man har svåra Astma och 
Allergibesvär som innebär stora kostnader och mycket extra arbete. Många familjer kämpar idag för 
sin rätt att få den ersättning de egentligen har rätt till och ämnet har flera gånger cirkulerat på 
föräldralistan som Förbundet har.  

 Att Astma- och Allergiförbundet fortsätter att påverka och informera Försäkringskassan 
och instanser för överklaganden så att personer med Vårdbidrag och Handikappersättning 
på grund av astma, allergi eller överkänslighet blir bedömda efter sina unika 
förutsättningar och behov.  

Ovanåkers Astma och Allergiförening  
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet har regelbunden kontakt med Försäkringskassan som representant i 
”Handikappdelegationen”. Delegationen består av chefstjänstemän från myndigheten samt 
representanter för olika funktionshindersorganisationer. Gruppen träffas ett par gånger per termin 
för att delge varandra information och ta del av nyheter från Försökringskassan. Förbundet avser att 
fortsätta delta i gruppen under kommande period. 
På förbundets hemsida finns idag tips och råd för vad man ska tänka på när man söker vårdbidrag. 
Klicka på Informationsmaterial och därefter på ”Foldrar och broschyrer”. Länk: 
http://shop.reklamlogistik.se/astmaochallergiforbundet/?c=1000 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 

  

http://shop.reklamlogistik.se/astmaochallergiforbundet/?c=1000


Motion 31 

Allergikonsulenter 
 
 
Allergikonsulenter/Samordnande allergisjuksköterskorna har den kunskap som behövs för att hjälpa 
främst barnen till en problemfri vistelse i förskola och skola. Men 
de skall även verka inom yrkes- och miljömedicinen samtidigt som de är en viktig del av det totala 
arbetet inom folkhälsan. 
Allergikonsulenter/Samordnande allergisjuksköterskorna har ett nära samarbete 
med behandlande läkare, övrig vårdpersonal, förskola, skola, skolrestaurangen och 
skolsköterskan. 

Allergikonsulenter/Samordnande allergisjuksköterskor är specialistsjuksköterskor 
med påbyggnadsutbildningar inom exempelvis astma, allergi och annan 
överkänslighet, yrkes- och miljömedicin, folkhälsa och pedagogik. 
 

 Att Astma och Allergiförbundet verkar för att antalet Allergikonsulenter/Samordnande 
allergisjuksköterskor utökas till minst en per sjukhus. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet har under många år jobbat med frågan kring allergikonsulenter. Bland annat har 
förbundet samarbete med ASTA (Astma- och allergisjuksköterskeföreningen) där frågan om 
allergikonsulenter ständigt kommer upp.  På senare tid (vintern 2012) har ASTA tagit fram en 
gemensam arbetsbeskrivning för allergisjuksköterskor. Förbundet vill fortsätta arbeta med frågan 
och stödja länsföreningarna i arbetet med allergikonsulenter. 
Frågan om allergikonsulenter beslutas av varje landsting. Den lokala kunskapen mot respektive 
landsting/region finns i respektive länsförening. Därför är det bäst att opinionsbildning kring 
allergikonsulenter görs i de samarbeten/grupper som länsföreningarna har.  
Förbundskansliets tar ständigt upp frågan i de grupper som samverkar på nationell nivå; tex i kontakt 
med myndigheter, departement, riksdagspolitiker och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Detta 
arbete kommer fortsätta under kommande mandatperiod. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 32 
Läkemedelssubvention 
 
 
Många vanliga läkemedel som säljs på Apoteken idag omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Det 
innebär att möjligheten av få ersättning för en eventuell biverkan försämras.  Det finns möjlighet för 
den enskilde att själv ställa ett läkemedelsföretag mot väggen, men det kan vara både svårt och 
kostsamt för den enskilde.  
Sedan 2002 är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som utser månadens vara, dvs den 
vara som apoteken måste lämna ut, om läkaren inte ”kryssat” (varan får inte bytas ut) i receptet.  Det 
kan innebära att man får med sig en vara hem som inte ingår i försäkringen. Apoteken har ingen 
skyldighet att upplysa om varan ingår i försäkringen eller inte. 
Socialminister Göran Hägglund sa i en intervju till Aktuellt (nov 2012) att försäkringen är frivillig för 
företag och är svår att göra obligatorisk på grund av EU-regler. Om så är fallet föreslår vi att frågan 
om oförsäkrade läkemedel tas upp av EFA, vår europeiska samarbetsorganisation. 
 

 Att verka för att alla läkemedel som subventioneras av staten ska omfattas av 
läkemedelsförsäkringen. 

 
Astma- och Allergiföreningen I Stockholms län. 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Frågan om läkemedelsförsäkringen är angelägen och alla läkemedel bör omfattas av samma regler. 
Förbundet planerar att arbeta med denna fråga på ett tydligare sätt, både nationellt genom kontakt 
med berörda myndigheter och departement, men även inom Europeiska unionen och samarbetet 
inom EFA.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 33 
Ökad statlig styrning 
 
 
Idag är varje Iandsting/region självstyrande. I Hälso- och sjukvårdslagen 1982:76 § 2 står att ”Målet 
för hälso-och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 3 a § När det finns flera 
behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska 
landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska 
ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och 
till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat”.   
Det innebär att man ska få samma tillgång till vård avsett om man bor i Kiruna eller Malmö. Om man 
bor i ett litet eller stort landsting, landstingets ekonomi, politisk majoritet, ska inte spela någon roll 
för den som söker vård när det gäller diagnostik och tillgång till den bästa behandlingen.  
 
För våra medlemmar kan det handla om att få tillgång till allergivaccination, tillgång till en allergolog 
eller en allergikonsulent. 
 
Tre exempel: 

- Stora regionala skillnader finns när det gäller allergivaccination. Det är åtta gånger vanligare 
att man blir behandlad med vaccin i Halland än Gävle. 
http://www.friskarelivbloggen.se/2012/05/allergivaccination-eller-inte-beror-pa-var-du-bor-
2/  

- Den kommande bristen på allergologer. Enbart i Stockholms län kommer fem allergologer 
att gå i pension under de närmaste åren.  

- Allergikonsulenter. En mycket viktig resurs, som de senaste 15 åren har reducerats från 
minst en allergikonsulent i varje län till 12 i hela landet. I region Skåne finns idag fyra 
allergikonsulenter, i Stockholm och flera andra län finns ingen!  
http://www.friskarelivbloggen.se/2011/05/vi-vill-ha-fler-allergikonsulenter/    

 
Det är dags att ta de problem som självstyrande landsting för med sig på allvar. Vi tycker inte att vi 
ska acceptera att vissa av våra medlemmar behöver leva ett betydligt mer begränsat liv än de hade 
behövt om de bott i ett annat landsting. Vi vill ha en jämlik vård över hela landet – oberoende av var 
man bor. 
 

 Att förbundet verkar för ökad statlig styrning inom hälso- och sjukvården, för en jämlik 
vård. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Regeringen har genomfört flera reformer inom hälso- och sjukvården som förbundet välkomnar, 
även om förbundet gärna skulle se att det går fortare. Landstingen är självstyrande men staten kan 
genom olika reformer och stimlansmedel påverka utvecklingen, t.ex. på det som den så kallade 
kömiljarden gjort. Ett sätt för staten att uppmärksamma astma- och allergifrågorna skulle vara 
genom en nationell strategi eller en nationell satsning på området, något som förbundet arbetat för i 
många år.   
Socialministern sa vid Allergistämman 2012 att en strategi för de kroniska sjukdomarna är under 
framtagande i regeringskansliet. Förbundet har efter det uttalandet skrivit till socialdepartementet 

http://www.friskarelivbloggen.se/2012/05/allergivaccination-eller-inte-beror-pa-var-du-bor-2/
http://www.friskarelivbloggen.se/2012/05/allergivaccination-eller-inte-beror-pa-var-du-bor-2/
http://www.friskarelivbloggen.se/2011/05/vi-vill-ha-fler-allergikonsulenter/


för att fråga efter hur arbetet kommer läggas upp och att Astma- och Allergiförbundet gärna deltar i 
framtagandet av strategin. Först ska dock den nationella strategin kring cancersjukdomar utvärderas. 
Förbundet har uppvaktat Myndigheten för vårdanalys som har ett ansvar i revideringen av de 
nationella riktlinjerna. Astma- och Allergiförbundet engagerar sig i det arbetet, och syftet ska vara att 
likvärdig vård över hela landet.  
Staten har även påverkansmöjligheter genom sina myndigheter på området, som socialstyrelsen, 
folkhälsoinstitutet, försäkringskassan med flera. Förbundet uppvaktar dessa ständigt för att påtala 
skillnaden i vård och stöd landstingen emellan när det gäller astma- och allergibesvär.  
Från 1 januari 2014 kommer folkhälsofrågorna samlas i en ny myndighet – Institutet för folkhälsa. 
Många frågor som den nya myndigheten ska arbeta med har koppling till hälso- och sjukvården. 
Förbundet har i remissvar till socialdepartementet påtalat vikten av att den nya myndigheten kan 
agera som stöd till landstingen, till exempel som ett nationellt kunskapscentrum. Rätt uppbyggt 
skulle detta kunna bli den instans från statens sida som synliggör skillnader och stöder landstingens 
fortsatta arbete.  Den nya myndigheten skulle även kunna agera samverkande för att sprida goda 
exempel, upplysning och bidra med forskningsrön till landstingen.  
 
Trots alla goda initiativ som vi beskrivit ovan kan vi se ett framtida behov av större möjligheter till 
statlig styrning, inte minst med anledning av den nya patientlagen. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

• Att bifalla motionen 
 

  



Motion 34 
Eksem 
 
 
Handikappet Eksem påverkar livet i sin helhet. 
Från vaggan till graven finns eksempatienter 
För att underlätta för de drabbade vill vi att utökat påverkansarbete prioriteras. 
 

 Att den nya förbundsstyrelsen utser särskild lämplig person 

 Att denna person ges medial-utbildning/träning 

 Att denna person tillsammans med tjänstemän arbetar med påverkan och utbildningar i 
eksemfrågor. 

 
Astma- och Allergiföreningarna i Laholm och Varberg 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundsstyrelsen delar synen på att frågan kring eksem är stor och ett växande problem. På 
förbundskansliet finns kompetens att svara på frågor från allmänhet, media och medlemmar som rör 
eksem. Vid daglig kontakt med media svarar kansliets personal på frågor och ger faktaupplysningar. 
När det gäller egna medieutspel, så som undertecknande av pressmedelande, debattartiklar och 
liknande är det praxis att en person från förbundsstyrelsen, företrädesvis förbundsordförande, gör 
det. När det är aktuellt arbetar kansliet fram ett förslag och diskuterar det med berörd 
styrelseledamot för att sedan gå vidare. 
Ansvarsfördelning inom styrelsens ledamöter är något som styrelsen själva måste besluta om. Likaså 
blir det den nya styrelsen som får besluta om vem/vilka inom styrelsen som behöver 
mediautbildning/träning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad 
 
 
  



Tillga nglighet 

  



Motion 35 
Hotell 

 

Därför att många medlemmar i dag ej kan bo på hotell eftersom jordnötter finns i lobbyn, 
jordnötssmör serveras på fruktosten. Bristen på kunskap om födoämnesallergier gör att de ej kan 
servera säker mat för gästen och även rummen behöver allergianpassas.  

• Att Astma- och Allergiförbundet påverkar en eller flera hotellkedjor för att de ska satsa på 
att bli allergivänliga, dvs ej servera jordnötter vid foajén, undvika dofter, latexfria 
madrasser/handskar, öka kunskapen om födoämnesallergier osv. Man tycker att ex. att ett 
Scandic hotell i Stockholm skulle kunna vara anpassat då det finns flera av dem. En 
allergirond för hotellkedjorna kunde tas fram.  

Astma och Allergiföreningen i Gävleborgs Län. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Astma- och Allergiförbundet har försökt få till samverkan med hotell- och restaurang-branschen 
(Visita) för att gemensamt göra en ansökan till Allmänna Arvsfonden om märkning av 
allergianpassade hotellrum, men tyvärr har inte branschen visat intresse för detta. Det gör det svårt 
för förbundet att ensamt göra en ansökan eftersom Arvsfonden oftast kräver samverkansparter för 
att få projektmedel.  
En framkomlig väg kan vara att förbundet kontaktar hotellkedjor för att hitta någon som är 
intresserad av att i samverkan ta fram kriterier för allergianpassade hotellrum och sedan märka rum 
på samma sätt som görs idag med rekommenderade produkter. I gransknings-processen lämnar det 
ansökande företaget då in underlag som bekräftar att kriterierna uppfylls -en slags egenkontroll där 
företaget besvarar vissa frågor. Vid granskningen får företaget information om vad som gäller för att 
får märka med allergianpassat hotellrum och eventuellt kan en enklare utbildning behövas av 
företagets personal. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen och ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag  

 Att under den kommande kongressperioden kontakta hotellkedjor för att hitta någon som 
är intresserad att ta fram kriterier och märka allergianpassade hotellrum. 

 

  



Motion 36 
Idrottsrörelsen 
 
 
Det är viktigt för barn/ungdomar med astma eller svår allergi att de kan utöva sport i olika former.  
 

• Att Astma- och Allergiförbundet gör en kampanj under Barnallergiåret om tillgänglighet 
inom idrottsrörelsen för barn med luftburna allergier och/eller svåra födoämnesallergier. 
Det kan handla om fritt från pälsdjur, jordnötter och dofter i idrottsanläggningar. Använd 
kända idrottslegender eller aktiva idrottare tillsammans med ett barn eller en ungdom 
med astma. Detta kan väcka förståelse för att idrott skall vara för alla, på lika villkor.  

Ovanåkers Astma och Allergiförening  

 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Motionen lyfter en viktig fråga samtidigt är det extra viktigt för barn med en allergisjukdom att ha 
god kondition. Samtidigt är det kort om tid till Barnallergiåret startar. För att få effekt måste en 
sådan här satsning ske i samverkan med idrottsrörelsen, och det tar tid att bygga samverkan.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att söka samverkan med idrottsrörelsen med 
målet att förverkliga en kampanj om tillgänglighet inom idrottsrörelsen för barn med 
allergisjukdom. 

 

  



Motion 37  
Rökning  
 
Vi med astma och allergi blir begränsade i vår vardag pga. andra människors rökning. Det kan vara 
svårt att ta sig in i offentliga byggnader därför att människor väljer att ställa sig och röka direkt 
utanför dörren. Vilket skapar en rökridå som gör många av oss sjuka. Att ta bort askkopparna utanför 
byggnaderna samt en rökfri zon skulle vara ett steg i rätt riktning för att skapa ett tillgängligare och 
hälsosammare samhälle för oss alla.  
Förbundet var en viktig del i införandet av rökfria restauranger och pubar. Nu är det dags att ta nästa 
steg och se till att även uteserveringar blir rökfria, så att även vi med astma och allergi kan njuta aven 
sommarkväll på uteservering utan att bli sjuka.  
Tyvärr är problemet med rökning så allvarligt att många inte ens kan få ett rökfritt hem pga. grannars 
rökning. För personer med astma och allergi så är detta ett seriöst problem som leder till ohälsa.  

 
 Att förbundet ska arbeta för att det ska införas rökfria zoner på minst 10 meter utanför 

offentliga byggnader.  

 Att förbundet ska arbeta för att få bort alla askkoppar utanför offentliga byggnader.  

 Att förbundet ska arbeta för att göra all uteserveringar rökfria.  

 Att förbundet ska arbeta för att ingen skall bli sjuk i sitt hem pga. andra människors 
rökning. Till exempel rök som tar sig in genom ventilation och rökning på balkonger.  

 
Astma-och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd  
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundet arbetar som nämnts i motion 45 för att alla entréer till byggnader ska bli rökfria. När det 
gäller avståndet på rökfria zoner vid entréer beslutades vid Kongressen 2007 att någon metergräns 
för rökfria zoner vid entréer inte ska anges (se motion 47). Det kanske inte är rätt sätt att föreslå att 
alla askkoppar utanför offentliga byggnader tas bort, men möjligen att de flyttas en bit bort så att 
rökare inte står vid entréerna. Frågan tas förslagsvis upp med utredaren på Statens Folkhälsoinstitut. 
Förbundet driver 2012-2014 med stöd av Statens Folkhälsoinstitut ett projekt om rökfria 
uteserveringar med syftet att påverka ägare till serveringar att införa rökfritt på uteserveringar på 
frivillig väg. Förbundet arbetar på nationell nivå genom opinionsbildning och samverkan med Hotell- 
och Restaurangfacket och planerar att skriva till större restaurangkedjor för att intressera dem för att 
införa rökfritt. För att projektet ska få genomslag lokalt krävs dock en aktiv medverkan från Astma- 
och Allergiförbundets lokalföreningar under våren 2013. Vi arbetar som nämnts i motion 45 för att 
tobakslagen ska omfatta även uteserveringar. 
Motionären påpekar att problemet med grannars rökning i flerbostadshus är stort för människor 
med allergi och annan överkänslighet. Bostäder omfattas inte av tobakslagen utan miljöbalken och 
tyvärr finns inga rättsfall som stöder människor som drabbats av passiv rökning från grannar och det 
saknas tydlig vägledning för lokala tillsynsmyndigheter hur de bör handlägga ärenden för att skydda 
människor som drabbats av passiv rökning från grannar. Andra länder, t ex USA (Kalifornien) har 
infört möjlighet för fastighetsägare att förbjuda rökning om grannars störs. Denna möjlighet bör 
undersökas även i Sverige. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionens första att-sats med undantaget att ingen metergräns anges 

 Att avslå motionens andra att-sats men ge i uppdrag till den kommande förbundsstyrelsen 
att ta upp frågan om askkoppar vid entréer med utredaren på Statens Folkhälsoinstitut 

 Att bifalla motionens tredje och fjärde att-sats   



Motion 38 
Rökfritt resande 
 
 
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 offentliga kommunikationer. Åtgärder bör sättas in som ska identifiera och undanröja 
hinder och barriärer så att alla har möjlighet att åka kollektivt.   
 

 Att förbundet verkar för en lagstiftning som leder till att perronger och busskurer blir 
rökfria. 

 Att förbundet verkar för att påverka resebolag som t.ex. SJ att införa vagnar eller delar av 
vagnar/bussar som tar hänsyn till doftöverkänsliga.  

 Att anställd personal på resebolagen använder parfymfria produkter i görligaste mån. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
I svar till motion 45 föreslås att förbundet ska verka för att tobakslagen utökas med fler rökfria 
miljöer – entréer till byggnader, busshållplatser, perronger m m i kollektivtrafiken och uteserveringar. 
I samma motionssvar beskrivs det regeringsuppdrag som pågår på Folkhälso-institutet om passiv 
rökning. Förbundet bör förse utredaren med våra åsikter när det gäller vilka miljöer som vi anser bör 
ingå i tobakslagen samt opinionsbilda och påverka politiker om detta. 
För svårt doftöverkänsliga skulle det vara en fördel om det avdelades särskilda doftfria avdelningar 
inom kollektivtrafiken. Likaså är det viktigt att reseföretagens personal uppmanas att vara så doftfria 
som möjligt. Den kommande förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag att framföra detta till 
reseföretagen.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen. 
 
 

  



Motion 39 
Rökförbud 
 
 
Forskning visar att rökning och passiv rökning utsätter människor, och speciellt de i yngre åldrar, för 
hälsorisker. 
Man utvecklar sjukdomar som astma och KOL. 
 
Vissa sjukhus och även andra institutioner och företag har en yta utanför sina entréer där det är 
förbjudet att röka. Dessa förbud överträds dock dagligdags vilket gör att det är oerhört svårt för 
personer som inte tål tobaksrök att komma till dessa sjukhus etc. 
 
I New York togs våren 2011 ett beslut att förbjuda rökning på allmänna platser. För nio år sedan tog 
de även ett beslut att förbjuda rökning på uteserveringar. 
Kan New York så kan väl Sverige. 
 

 Att förbundet verkar för att: 
- Rökning förbjuds på allmänna platser i Sverige 
- Särskilda platser utomhus (små hus) avsätts för rökare där de kan röka 
- Förbundet verkar för samma sak inom EU via EFA. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Nacka – Värmdö  

Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundet har verkat för att en utredning om passiv rökning på allmänna platser skulle komma till 
stånd så att tobakslagen kan utökas. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att under 2012 
och 2013 utreda och analysera passiv rökning på allmänna platser och lämna förslag på åtgärder för 
att ytterligare minska risken att utsättas för passiv rökning. I beslutet säger regeringen att man ska ta 
särskild hänsyn till miljöer där barn vistas. Redovis-ningen ska också innehålla en evidensbaserad 
kunskapsöversikt om forskning kring rökfria miljöer och beskriva erfarenheter från länder som har 

infört mer restriktiva lagar kring rökfria miljöer. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2013.  
Astma- och Allergiförbundet gjorde under hösten 2012 en undersökning bland medlemmarna var 
man upplever störst problem med passiv rökning som överlämnades till utredaren. Förbundet 
planerar under 2013 att arbeta med opinionsbildning mot politiker och media för att tobakslagen ska 
utökas med fler rökfria miljöer. Ett förslag är att entréer till byggnader, perronger, busshållplatser m 
m inom kollektivtrafiken samt uteserveringar görs rökfria. Att bygga små hus dit rökare hänvisas 
kanske inte är bästa sättet, men däremot kan förbundet ta upp frågan med utredaren på 
Folkhälsoinstitutet om det kan behövas en annan anvisad plats för rökning på tillräckligt avstånd från 
entréer där t ex askkoppar placeras. Den kommande förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag att verka 
för fler rökfria miljöer även i EU genom att skriva till EFA i frågan.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla första och tredje att-satsen i motionen med en precisering av vilka allmänna 
platser som avses i den första 

 Att avslå andra att-satsen i motionen 
 

  



Motion 40 
Rökfria zoner. 
 
 
Problem att gå in på apotek och vårdcentraler på grund av tobaksrökning utanför entrén. 
 

 Att förbundet arbetar för att alla entréer skall ha en rökfri zon. 

 Att förbundet beslutar om en rökfri zon om 20 m runt allmänna in och utgångar. 
 
Astma och Allergiföreningen i Uddevalla. 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet arbetar som nämnts i motion 45 för att alla entréer till byggnader ska bli rökfria. När det 
gäller avståndet på rökfria zoner vid entréer beslutades vid Kongressen 2007 att någon metergräns 
för rökfria zoner vid entréer inte ska anges. Förbundsstyrelsen tog upp frågan inför kongressen 2010 
och deras åsikt var då att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning och att en metergräns kan 
motverka detta Förbundsstyrelsen stod då fast vid att någon metergräns inte ska anges (se 
motionssvar till motionerna 15-18 2010).   
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla första att-satsen i motionen 

 Att avslå andra att-satsen i motionen 
 
 

  



Motion 41  
Mat på resor 
  
 
Jag har rest på veckolånga charterresor där mat ingått i resans pris. Reseledarna har varit fantastiskt 
duktiga på att ordna alternativ mat till mat-allergiker, gluten-laktos-överkänsliga mm. 
Jag har också upplevt att få svaret: “Nej, det går naturligtvis inte att ordna annan mat.”Det beror 
kanske på rädsla hos reseledaren för ansvaret, eller okunskap om födoämnesallergi. Det skulle vara 
så skönt att alltid mötas av: “Javisst, berätta för oss vad du KAN äta så försöker vi att fixa det.” Man 
vill ju slippa känna att man är till besvär bara för att man råkar vara allergiker. 
 

• Att förbundet sprider information om födoämnesallergi till reseföretag/reseledare 

 Att förbundet inspirerar reseföretag/reseledare till att visa en positiv attityd emot 
resenärer med matallergi. 

 Att förbundet påverkar reseföretag/reseledare att: i samråd med matallergisk resenär 
försöka lösa ev. problem med förbeställd mat. 

 Att förbundet arbetar för certifiering av reseföretag. 
  
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Under den gångna kongressperioden har förbundet tagit aktiv kontakt med flera reseföretag i denna 
fråga. Två har visat intresse och arbete pågår för att få fler intresserade av att utbilda sina 
medarbetar kring matallergifrågor. Förbundet har informerat om omfattningen av de matallergiska 
resenärernas behov av anpassning av maten och erbjudit dem kontakt med de legitimerade utbildare 
som kontrakterats för att föreläsa om kursen Hurra, en allergisk gäst! De har också fått information 
om den vidareutbildning (Tryggare Mat) som kan leda till den certifiering av verksamheten som 
förbundet står bakom. 
  
Den kommande Förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag att fortsätta det intressepolitiska arbete som 
påbörjats för att; 

- sprida information om födoämnesallergi till reseföretag/reseledare 
- inspirera dem till att visa en positiv attityd emot resenärer med matallergi  
- påverkar dem att i samråd med matallergisk resenär försöka lösa ev. problem med 

förbeställd mat. 
- arbeta för certifiering av reseföretag. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 42 
Pälsdjur på tåg 
 
Vi har motionerat om pälsdjur på tåg vid flera tillfällen. 
 
”Idag är det många tåg mellan Uppsala och Stockholm samt norrgående tåg, sannolikt även andra tåg 
i Sverige, som har delad vagn för pälsdjur och där pälsdjur inte får vistas. Det är inte heller bra att en 
"pälsdjursvagn" är placerad intill restaurangvagnen så att alla måste passera denna vagn.”  
 
Man kan idag boka pälsdjursfri plats på tåg, men har ytterligare åtgärder skett? 
Den pendel som går mellan Stockholm och Uppsala idag är ”öppen”, alltså kan det finnas pälsdjur i 
alla vagnar. Detta är ju inte tillfredställande. 
 

 Att information ges om vad som hänt vad gäller pälsdjur på tåg 
 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet har deltagit i en funktionshindersgrupp på SJ där frågan varit uppe vid ett flertal tillfällen. 
Genom denna samverkan har förbundet medverkat till att SJ har utvecklat nya rutiner för 
information på sin web-sida till resenärer som har allergi mot pälsdjur. Förbundet har även påverkat 
SJ att ta fram nya rutiner för det som kallas ”Djurfri plats”. 
För SJ gäller numera följande:  De flesta Intercitytåg, och de Regionaltåg som körs med gamla vagnar 
(t.ex. Uppsalapendeln), har en eller flera vagnar med en avdelning för Djur tillåtet. Av den 
anledningen tog SJ fram konceptet ”Djurfri plats” för att resenären ska kunna boka och känna sig 
säker på att inte få plats i närheten av ”Djur tillåtet”. På Uppsalapendeln kan man inte boka platser, 
men vagnarna är märkta på utsidan om det är tillåtet med djur. På det sättet ska man kunna undvika 
att kliva på ”fel” vagn. 
  
När det gäller SJs nattåg placeras sittvagnen (det finns bara en sittvagn) i anslutning till 
Restaurangvagn (om sådan finns med) för att det inte ska bli så långt att gå förbi alla sovvagnar och 
liggvagnar. Där är det tyvärr fortfarande så att passagerare måste gå förbi ”Djur tillåtet”-platsen för 
att komma till Restaurangvagnen. Förbundet har inte lyckats lösa den frågan beträffande nattågen 
tillsammans med SJ ännu.  
 
När det gäller övrig lokal- och pendeltrafik över landet så har frågan om djurfria vagnar tagits upp i 
Trafikverkets tillgänglighetsråd för funktionshinder vid ett flertal tillfällen, då också SJ:s representant 
har varit närvarande.  SJ har visat förståelse för problematiken men har i nuläget inte gjort någon 
förändring av ovanstående problem, eftersom det inte framkommit några konkreta sjukdomsfall från 
allergihåll. De övriga aktörerna som bedriver tågverksamhet har inte kontaktas. 
 
Den kommande Förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet för avskilda vagnar för 
resenärer med djur hos alla aktörer som bedriver Persontrafik. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen  



Motionerna 43-44 
Kommunikationer 

 
Motion 43  
 
Därför att det finns ett stort behov av att som allergiker kunna resa säkrare. SJ kunde t.ex. ha 
speciella allergivänliga vagnar/loger där det ej får förtäras jordnötter. Eller varför inte jordnöts-
/nötförbud på allmänna kollektiv trafik.  
 

• Att Astma- och Allergiförbundet fortsätter att påverka för att olika kommunikationsmedel, 
ex. tåg, bussar, färjor och flygplan skall bli mer allergivänliga och tillgängliga.  

 
Astma och Allergiföreningen i Gävleborgs Län 
 

Motion 44 
 
På många bussar har resenärer ofta djur med sig och många medresenärer är parfymerade, Detta 
medför att det blir väldigt jobbigt eller i värsta fall helt omöjligt att fortsätta resan. Vi vill att 
förbunden uppmanar bussföretagen att inrätta djur och doftfria delar i bussar, samt att förarna får 
utbildning om astma o allergier. För oss som bor i Norrlands inland är kommunikationerna dåliga och 
vi kan ju inte kliva av bussen.  
 

 Att kongressen beslutar att förbundet arbetar för tillgänglighet för allergiker på allmänna          
          kommunikationer. 
 
Åsele Astma o Allergiförenings styrelse  
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Jordnötter i offentliga miljöer kan ge personer som har allergi mot jordnöt besvär via luften. Besvär 
som uppstår genom luftburna allergen är inte kända för att ge allergisk chock men ger upphov till 
lindrigare allergiska besvär. Av björkrelaterad jordnötsallergi har man hittills inte sett någon 
anafylaxi, under förutsättning att den drabbade inte samtidigt har en så kallad äkta jordnötsallergi.  
I det internationella forum förbundet frågat finns inte någon rapport om dödsfall vid förtäring av 
minder än en ½ jordnöt/trädnöt. 
 
Förbud mot förtäring av jordnötter bör gälla för kommunikationsmedel där man inte kan förflytta sig 
till andra miljöer och/eller där man är beroende av den plats man har tilldelats vid köpet av biljett. 
Det gäller framförallt flygplan och långfärdbussar. 
 
När det gäller kollektivtrafikens tåg och bussar bör det åligga transportföretagen att upplysa 
trafikanterna om det olämpliga i att äta nötter då man reser inom kollektivtrafiken. Denna 
upplysning bör anslås tydligt vid ingångar, vid väntkurer och i de kollektiva färdmedlen. 
 
Långdistanståg och färjor bör anordna jordnötsfria zoner där förtäring av jordnötter är förbjudet. 
 



Ovanstående åtgärder bör ge personer med jordnötsallergi tillgång till resande med kollektiva 
färdmedel. Detta bidrar även till att ge allmänheten ökad förståelse för de människor som får besvär 
av luftburna allergen. 
 
Förbundet arbetar aktivt i olika samrådsgrupper för funktionsnedsättningsfrågor gällande alla 
trafikslag hos Transportmyndigheten.  Förbundet har sedan tidigare en serie informationsblad med 
namnet ”Allergiker på resande fot” som togs fram för olika typ av kommunikationer så som buss, tåg, 
flyg och båt. Dessa uppdateras under den kommande kongressperioden och kan sedan användas 
som informationsmaterial att delge anordnare av allmänna kommunikationer.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motion 43 vad gäller hanteringen av nötter/jordnötter i kollektiva 
transportmedel. 

 Att bifalla motion 44 

  



Motion 45 
Miljöeffektivt resande 
 
 

 Att finansiera allt resande på ett miljöeffektivt sätt, då resorna lär bli fler och längre. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Gotlands län 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande  
 
Motionen tar upp om miljöeffektivt resande. Förbundsstyrelsen instämmer, men vill gärna tillägga 
att teknikutvecklingen kan leda till att ett antal resor kan ersättas med möten via internet – den 
miljömässigt effektivaste resan är troligen den som aldrig behöver göras. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 
 

  



Motion 46 
Bilbesiktning 
 
 
Många med astma och doft- och kemikalieöverkänslighet har problem med att ta del av samhället 
och bor/arbetar/studerar i otrygga miljöer. Att ha en doftfri bil är därför ofta en nödvändighet för att 
kunna ta sig till olika platser.  
Idag är det vanligt att bilbesiktningspersonal använder dofter så som parfymerat 
sköljmedel/tvättmedel, starka deodoranter m m. Dessa dofter stannar kvar i kundens bil efter 
besiktningsmannens provkörning vilket innebär en svår belägenhet för den som är känslig. Att 
besiktiga sin bil är tvingande enligt lag .  
 

 Att information ges till branschorganisation om behovet av att personal som arbetar vid 
landets bilbesiktningar undviker parfymerade produkter.   

 Att, om möjligt, informera landets samtliga bilbesiktningar att personalen bör undvika 
parfymerade produkter som tvättmedel/sköljmedel och andra starka dofter då dessa 
dröjer sig kvar i kundernas bilklädslar etc.  

 
Astma- och Allergiföreningen på internet. 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Behovet av information kan ändå finnas i förebyggande syfte för att problem inte ska uppstå med 
dofter i kundernas bilar då bilbesiktning utförs. Åtminstone 6% av befolkningen bedöms ha sensorisk 
hyperreaktivitet med reaktion mot dofter.  
Tidigare bedrevs bilbesiktningen av ett statligt bolag men i dagsläget utförs bilbesiktning av en 
mängd olika företag. Det kan göra det svårt att nå alla bilbesiktningsföretag, men förslagsvis kan 
förbundet informera dem det enkelt går att hitta adresser till eller via någon samlande organisation 
om detta finns. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen och ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att under den 
kommande kongressperioden informera om risker med dofter i bilar till de bilbesiktnings-
företag som enkelt går att hitta adresser till 

 

  



Motion 47 
Sköljmedel.  
 
 
Många människor blir sjuka av parfymerat sköljmedel. Tyvärr är det vanligt förekommande att man i 
skolan, på arbetsplatsen, i bussen, i allmänna tvättstugor etc möter människor vars kläder tvättats i 
parfymerat sköljmedel vilket innebär att man blir sjuk.  
 

 Att förbundet kontaktar kemist med lämplig kompetens för att få en uppfattning om vad 
parfymerade sköljmedel innehåller och vad det är i produkterna som gör att dofterna 
stannar kvar så länge och är så svåra att tvätta ur. 

 
Vår förhoppning är att detta i ett senare skede ska kunna ligga till grund för att vi ska kunna påverka 
tillverkarna i en för oss positiv riktning samt att vi även ska kunna informera allmänheten om dessa 
produkter och hur de kan påverka omgivningen. 
 
Astma- och Allergiföreningen på internet. 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Inom det pågående projektet Tryggare kläder för allergiker finns kontakter med kemister både inom 
universitetsvärlden och de myndigheter som bevakar området. 
Den kommande Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta kontakt med lämplig kemist för att få en 
uppfattning om vad parfymerade sköljmedel innehåller och vad det är i produkterna som gör att 
dofterna stannar kvar så länge och är så svåra att tvätta ur. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 

 Att bifalla motionen 
 
 

  



Motion 48 
Parfymfrihet 
 
 
Man måste lära sig att tänka rätt o klara av kraven. I annat fall krävs KBT för att eleven/studeranden 
ska klara av kraven o erhålla examen/legitimation. 
 

 Elever o studerande inom hälso- sjukvård o omsorgs- o medicin- mfl utbildningar skall vara 
djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfria under hela studietiden eftersom dessa efter 
examen/legitimering skall förväntas klara av dom kraven iom kravet på A-A-Ö-säker hälso- 
sjukvård o omsorg. 

 
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet bistår med informationsmaterial i de områden som tas upp i motionen. För att bli än 
tydligare har förbundet under början av år 2013 skickat information, främst om doftöverkänslighet, 
till kursledare vid landets läkarutbildningar. Materialet innehåller information om vad 
doftöverkänslighet är och vilka problem det kan medföra samt tips på litteratur i ämnet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 
 

  



Motion 49 
Parfymfritt 
 
 
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 offentliga kommunikationer. Åtgärder bör sättas in som ska identifiera och undanröja 
”hinder och barriärer mot tillgänglighet och ska bl.a. gälla byggnader, vägar, transportmedel, och 
andra inom- och utomhusanläggningar” (Ur konvention om rättighet för personer med 
funktionsnedsättning). 
Det handlar om att med enkla medel öka tillgängligheten för personer med astma, allergi och annan 
överkänslighet.  
 

 Att förbundet verkar för att tvålar och rengöringsmedel som används i offentliga lokaler 
som t.ex. på bensinstationer, restauranger, bostadsbolag och köpcentra är oparfymerade 

 Att förbundet verkar för att olika instanser i samhället utanför kommuner och landsting 
som t.ex. studieförbund, föreningar, också använder text om parfym- och doftfritt på 
kallelser och inbjudningar 

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundsstyrelsen fick vid Kongressen 2010 i uppdrag att informera städbranschen om parfymfria 
rengöringsmedel och städprodukter. Förbundet har under våren 2013 tillskrivit 
branschorganisationer inom städbranschen och påpekat vikten av parfymfria städ och 
rengöringsmedel. Förbundet har inte tillgång till e-postadresser till alla bensinstationer, restauranger, 
bostadsbolag och köpcentra vilket gör att möjligheterna att förmedla information begränsas till 
nationella branschorganisationer eller motsvarande. Även när det gäller studieförbund och 
exempelvis funktionshinderorganisationer bör förbundet kunna ge information om doft- och 
parfymfritt till organisationerna på nationell nivå med kopia för kännedom till våra egna 
lokalföreningar. Sedan bör det vara en uppgift för Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar att 
och följa upp att informationen nått fram till lokal nivå och vid behov informera där. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen första att-sats med preciseringen att förbundet informerar nationella 
branschorganisationer för bensinstationer, restauranger, bostadsbolag och handel om 
vikten av parfymfria tvålar och rengöringsmedel 

 Att bifalla motionens andra-att-sats med preciseringen att förbundet informerar 
studieförbund och funktionshinderorganisationer på nationell nivå om vikten av 
information om att komma doftfri i kallelser och inbjudningar 

 

  



Motion 50 
Pälsdjur i klädaffärer 
 
 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta har fått många propåer om problem med 
anledning av att man tar med sig pälsdjur i klädaffärer. Flera har vittnat om att de måste avbryta sitt 
handlande och lämna butiken. Förr var det en självklarhet att inte ta in hundar i klädaffärer, det 
behövdes inte någon förbudsskylt. Tyvärr visar inte folk den hänsynen längre. Det vore mycket bra 
om butiksägarna informerades om att det innebär besvär för allergiska personer att vara inomhus 
tillsammans med pälsdjur och att det också innebär besvär att få hem allergener i textilier och kläder. 
Många har bevittnat hur pälsdjuren stryker sig mot kläder. En skylt om pälsdjursförbud i entrén skulle 
vara till hjälp.  
 

 Att berörda organisationer informeras om vilka problem pälsdjur i klädesaffärer kan 
medföra för människor med allergi.  

 Att arbeta för att en förbudsskylt sätts upp i entréer till butiker där klädförsäljning sker. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Pälsdjur i olika miljöer, bl a klädaffärer, har som motionären beskriver det ökat. Forskning visar också 
att pälsdjursallergen är mycket spritt i samhället vilket kan ge problem för människor med 
pälsdjursallergi. I dagsläget finns ingen lagstiftning som reglerar möjligheten att ta in pälsdjur i olika 
butiker. De enda regler som finns är de nu gällande EU-bestämmel-serna om livsmedelslokaler (EG 
852/2004) med allmänna så kallade funktionskrav och de gäller endast för lokaler där livsmedel 
bereds, hanteras eller lagras (alltså inte för serverings-lokaler). När det gäller klädaffärer är det alltså 
ägaren till butiken som bestämmer om pälsdjur får tas in eller inte. Den kommande 
förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag att informera branschorganisationer och de större 
klädkedjorna om riskerna med att ta in pälsdjur i klädbutiker och en uppmaning till dem att införa 
förbud mot pälsdjur i deras butiker samt att sätta upp en förbudsskylt vid entrén till butikerna. 
Informationen delges Astma- och Allergi-förbundets lokal- och länsföreningar som sedan har 
möjlighet att följa upp att butikerna följer uppmaningen om att införa förbud mot pälsdjur. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen med preciseringen att informationen ska ges till 
branschorganisationer och de större klädkedjorna 

 
 

  



Motion 51 
Blommor 
 
 
Frågar man i en blomsteraffär om vilka blommor man kan ge till en allergiker då blir ofta svaret 
sidenblommor, något annat vågar de inte rekommendera. 
Sidenblommor i all ära men många älskar levande blommor att både ge och få.  
Därför är det angeläget att blomsteraffär blir upplysta om riskblommor och ”allergivänliga” blommor. 
Vilket förbundet bör verka för. 
 

 Att Kunskap sprids till grossister och blomsteraffärer om lämplig lågallergena och doftfria 
blommor som lämpar sig för allergiska och överkänsliga personer. 

 
Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland NO. 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären önskar att förbundet sprider information om vilka blommor som är lämpliga att ge bort 
till allergiker till landets blomsteraffärer. 
Förbundet har tagit fram en lista på blommor som är kända för att inte framkalla allergi, astma eller 
överkänslighet. Denna lista kan spridas till landets blomsterkedjor så att de kan distribuera den 
vidare till sina lokala blomsterhandlare. Listan kan också spridas till enskilda blomsteraffärer genom 
läns- och lokalföreningarna i landet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 

 

  



Motion 52 
Blommor i daglig varuhandel. 
 
 
Stora köpcenter såväl som närbutiker tillhandahåller snittblommor och krukväxter. 
Detta utgör stora risker för allergi och överkänsliga personer. 
För att minska problemen behöver åtgärder vidtagas. 
 

 Att information till alla affärskedjor med upplysning om problematiken 
 för kunder med allergi och överkänslighet. 

 At t rekommendera stängda glasmontrar till förvaring av blommor för 
 att eliminera risker för kunderna att insjukna.  

 
Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland NO. 
 
 

Förbundsstyrensens yttrande 
 
Motionären påpekar behovet av att dagligvarubutiker planerar butiken så att krukväxter och 
snittblommor inte placeras så att butiken blir otillgänglig för personer med allergi eller annan 
överkänslighet. Tillgänglighet i butiker omfattas dock av fler frågor än så, bl a att parfymerade 
produkter placeras åtskilt i butiken och på en plats så att den som är överkänslig inte behöver 
passera förbi dem. En annan fråga är försäljning av nötter i lösvikt som kan utgöra problem för 
personer som reagerar på luftburna allergen. Förbundet tog 2010 fram en film om allergianpassad 
butik som finns på Youtube med länk till förbundets hemsida. Filmen kan användas för att informera 
hur butiker kan göras tillgängliga för människor med allergi och annan överkänslighet. Den 
kommande förbundsstyrelsen föreslås ta upp frågan i Konsumentverkets funktionshinderråd och att 
även tillskriva branschorganisationer och större kedjor för dagligvaruhandel om hur de kan göra 
butikerna tillgängliga för människor med allergi och annan överkänslighet. Det är dock bra att 
överlåta till butiksägarna att själva avgöra hur man vill lösa tillgänglighetsproblem med t ex förvaring 
av blommor och informera genom att visa på goda exempel på det sätt som görs i den film som tagits 
fram. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionens första att-sats och ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att 
skriva till branschorganisationer och de större dagligvarukedjorna om hur deras butiker 
kan göras tillgängliga för personer med allergi och annan överkänslighet 

 Att bifalla motionens andra att-sats med preciseringen att informera om möjligheten att 
använda stängda glasskåp/montrar för förvaring av blommor (istället för att 
rekommendera) 

 
 

  



Motion 53 
Apoteksprodukter 
 
 
Så att alla anställda inom hälso- sjukvård o omsorg mm hittat alla hittar alla oparfymerade produkter 
sim krävs för att klara jobbet. 
Det underlättar även för synskadade o för oss med allergi/överkänslighet. Vi slipper stå längre än 
nödvändigt i MINFÄLTET o bli dåliga el med aktiva symtom o bli än sämre.... 
 

 Att alla apoteksbolagen samlar ihop alla oparfymerade produkter på ett ställe. 
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären yrkar att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att Apoteksbolagen samlar alla 
oparfymerade produkter på ett ställe i butiken. 
Astma- och Allergiförbundet har i sitt påverkansarbete mot den traditionella handeln informerat om 
problemet med placeringen av oparfymerade produkter i butiken och har i olika sammanhang 
återkommit med information kring detta bekymmer. Detta arbete ska naturligtvis även innefatta 
Apoteksbolagen i framtiden. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motion 
 
 

  



Motion 54 
Hygienartiklar 
 
I dagsläget finns en uppsjö av hygienartiklar som innehåller en mängd olika kemikalier Det är helt 
galet att vi ska använda en massa kemikalier för att hålla oss rena och blir p.g.a detta utsatt för 
ämnen som är mer eller mindre skadliga. 
Huden är vårt största organ och många har hudproblem. 
 

 Att hygienartiklar noga kartläggs och  

 Att förbundet aktivt informerar om vilka kemikalier som ingår och vad de ger för skador 
och biverkningar. 

 
Åsele Astma o Allergiförening 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Varje år tillkommer ca 50 000 nya hygienartiklar som saluförs. I varje enskild artikel finns ofta flera 
olika kemikalier, tillsätts parfym blir det ytterligare mellan 250 och 500.   Kartläggning och tillsyn av 
hygienartiklar och kemikalier bedrivs av flera myndigheter på olika nivåer i Sverige och i EU. I Sverige 
är de övergripande kemikaliefrågorna samlade under en myndighet, Kemikalieinspektionen men 
tillsyn och kartläggning sker även av andra myndigheter bl a Läkemedelsverket samt länsstyrelser och 
kommuner. Den kartläggning som fortlöpande görs av inblandade myndigheter är mycket 
resurskrävande och ställer särskilda krav på forskning och kompetens. Vi menar att uppgiften att 
kartlägga kemikalier måste ligga på samhället då det är ett mycket omfattande arbete. Som ett led i 
denna syn har vi utvecklat våra rekommendera produkter, där vi med ett begränsat antal 
hygienartiklar noga granskat innehållet. Syftet med Förbundets produktrekommendationer är att 
medlemmarna ska känna sig hjälpa i sitt val av produkter, och verksamheten med rekommenderade 
produkter utgår 
från att produkterna inte får innehålla parfym, allergen och andra irriterande ämnen i  
sådan mängd att de inte finns några kända, medicinskt rapporterade fall av överkänslighet. Detta 
medför att hygienartiklar som bär förbundet märkning är anpassade för allergiker  
och är noga granskade av förbundets experter. När det gäller information om innehållet i kemisk 
tekniska produkter kräver lagstiftningen att ingredienserna redovisas i fallande storleksordning på 
förpackningen. 
Vi delar motionärens uppfattning att vi konsumenter behöver mer information om innehållet i de 
hygienartiklar som finns på marknaden. Vi menar även att produkternas kända skador och 
biverkningar bör komma oss konsumenter till del i större utsträckning.  Detta är en fråga som vi 
redan idag arbetar aktivt med. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att avslå första att-satsen 
 Att anse andra att-satsen besvarad 

 
 

  



Motion 55 
Skolfrågor 
 
Förskolans/skolans verksamhet behöver anpassas för att barn/elever med svår astma och allergi ska 
kunna vara delaktiga och på så sätt få möjligheter till socialt samspel i samma utsträckning som 
andra. Det stöd barn och elever med astma och allergi behöver är att skolans verksamhet anpassas 
efter varje barns behov.  
Eleverna ska kunna delta på samma villkor som andra. Specialpedagogiska skolmyndigheten är en 
samarbetspartner och dit kan föskolor, skolor och vuxenutbildningar vända sig för att få rådgivning. 
De vet vilka pedagogiska konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få.  
Skolans personal bör arbeta med bemötande och attitydfrågor. Personal och kamrater behöver få 
förståelse för hur astma / allergi påverkar eleven för att på så sätt förhindra utanförskap.  Alla som 
arbetar i skolan, såväl vuxna som elever, bör få regelbunden information för att få kunskap och 
förståelse.  
Till den fysiska miljön räknas också den påverkan som andra i skolan har genom att t.ex. sprida 
djurepitel, använda starka dofter. Här behövs kunskap, förståelse och hänsynstagande. 
 

• Att förbundet verkar för att förskolan/skolan arbetar för att elever med svåra allergier får 
möjlighet till socialt samspel i samma utsträckning som andra genom att anpassningar av 
verksamheten görs. 

• Att förbundet verkar för att förskolans/skolans rektorer och pedagoger ska samverka med 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten för ökad delaktighet och motverkan av utanförskap 
för elever med svår astma/ allergi. Frågor centreras kring bemötande, attityder och 
anpassningar.     

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet har under 2012 tagit fram ett digitalt material med goda exempel på hur skolor och 
förskolor kan anpassa verksamheten för att barn och elever med svåra allergier ska kunna delta i 
verksamheten på samma villkor som andra. Materialet ska under 2013 läggas på förbundets nya 
landningssida allergiiskolan.se och marknadsföras mot olika målgrupper som arbetar i och berör 
förskolan och skolan (även Specialpedagogiska skolmyndigheten). Materialet kan vara en hjälp för 
föräldrar som har barn med svåra allergier i kontakter med förskola och skola, särskilt där det saknas 
en allergikonsulent. Eftersom materialet är digitalt kan det byggas ut och redigeras vartefter 
förbundet får kännedom om ny kunskap eller goda exempel.  
Idag finns en person från förbundsstyrelsen som är nominerad via Handikappförbunden att ingå i 
Specialpedagogiska skolmyndighetens samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns möjligheter att verka 
för att myndigheten ska ta allergifrågorna på allvar när det gäller bemötande, attityder och 
anpassningar. Tidigare har tillgänglighetsfrågor för exempelvis medicinska funktionsnedsättningar 
inte prioriterats av myndigheten trots att detta ingått i deras uppdrag. Efter att myndigheten haft ett 
regeringsuppdrag om tillgänglighet har det dock blivit lite lättare. Det är angeläget att fortsatt vara 
representerad i detta organ även under kommande mandatperiod, något som behöver bevakas i 
samband med kommande nomineringstider. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 



  



Motion 56 
Allergipolicys i skolor/förskolor mm 
 
Det handlar om de rättigheter som finns inskrivna i FN-stadgan och i läroplanerna om tillgänglighet 
och allas rätt till likvärdig utbildning. Skolmiljön måste anpassas så att alla kan delta på så lika villkor 
som möjligt. Att få en allergipolicy på agendan kommer genom den uppmärksamhet den ger att 
medvetandegöra och på så sätt hjälpa till att skapa förståelse för våra problem.  
Det är både ur ett personligt- och ur ett samhällsperspektiv angeläget att de som lider av astma, 
allergi och/ eller annan överkänslighet ges möjlighet till en bred utbildning eftersom de ofta är 
begränsade i sitt yrkesval.   Förutom de mänskliga aspekterna ger en bättre hälsa stora 
samhällsekonomiska vinster som mindre sjukfrånvaro, bättre tillvaratagande av personliga resurser, 
fler aktivt deltagande i arbetslivet. 
Den fysiska skolmiljön ska göra det möjligt för barn och elever att vistas i skolan utan att deras hälsa 
på något sätt försämras. Byggnader, ventilation, inredning och städning ska ses över så att barnen 
och eleverna varken behöver medicinera mer, blir trötta av sina reaktioner eller får större frånvaro 
på grund av brister i miljön. Till den fysiska miljön räknas också den påverkan som andra i skolan har 
genom att t.ex. sprida djurepitel, använda starka dofter, sprida luftburna födoämnesallergen. Här 
behövs kunskap, förståelse och hänsynstagande. 

 Att förbundet verkar för att kommuner antar en allergipolicy för förskola, grundskola, 
gymnasieskola och annan utbildning och aktivt arbetar för implementering av denna. 

 Att förbundet verkar för att kommunerna beslutar att förbundets "Allergirond" med 
handlingsplan och uppföljning genomförs minst en gång varje år vid alla förskolor/skolor. 
Den bör rutinmässigt ingå i skyddsronden. 

 Att förbundet verkar för att landsting, högskolor/universitet, SFI, folkhögskolor, friskolor 
och andra utbildningsanordnare genomför allergirond med handlingsplan och uppföljning 
minst en gång varje år.  

 Att förbundet verkar för att varje förskola/skola/andra utbildningsentreprenörer utser en 
kontaktperson som ansvarar för att Allergipolicyn och Allergironden genomförs. 

Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären föreslår att förbundet ska verka för att kommunerna antar en allergipolicy för skolor och 
utbildningar i kommunen. Förbundet kommer under 2013 och 2014 aktivt att arbeta med att lansera 
allergirond för förskola och skola och kommer då att uppmuntra lokalföreningarna att kontakta sina 
kommunpolitiker för beslut om att alla grundskolor (inklusive friskolor) och förskolor i kommunen 
bör göra en årlig allergirond.  
När det gäller att nå alla landsting, högskolor/universitet, SFI och folkhögskolor som närmast ligger 
inom länsföreningarnas ansvarsområde kan förbundet bistå genom att sprida information och goda 
exempel till länsföreningarna  oc h kontakta eventuella  samordnande organisationer på nationell 
nivå. I den nya digitala allergironden finns en funktion med registrering av alla de förskolor och skolor 
som vill göra allergironden och då uppger man också namn och kontaktuppgifter till en ansvarig 
person. 
När det gäller funktionshinderpolitiken är kommunerna ålagda att ha en funktionshinderpolitisk plan 
där även allergi bör ingå. Det kan vara angeläget att kommunerna dessutom tar fram en allergipolicy 
som beaktar de frågor som är gäller specifikt för allergierna.  
Förbundet bör hjälpa till att sprida goda exempel till lokalföreningarna som ett stöd i det arbetet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 



Motion 57 
Allergipolicys i kommuner 
 
 
Det handlar om fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter och 
tillgänglighet i enlighet med allmänna principer i ”Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning”.  
Skola och arbetsplatser måste göras tillgängliga för personer med astma, allergi och annan 
överkänslighet. Förutom de mänskliga aspekterna ger en bättre hälsa stora samhällsekonomiska 
vinster som mindre sjukfrånvaro, bättre tillvaratagande av personliga resurser, fler aktivt deltagande 
i arbetslivet.  
En ”Allergipolicy” som tar upp punkter enligt ovan för upp våra frågor på agendan och blir en hjälp i 
arbetet med att sprida kunskap.  

 Att förbundet verkar för att kommuner och landsting antar en allergipolicy i sina 
verksamheter för att öka tillgängligheten för personer med astma, allergi, eksem och 
doftöverkänslighet, där följande ingår: 
- anställda inom landsting och kommuner är fria från parfym och tobaksdoft under 
arbetstid 
- tvålar och rengöringsmedel som används i ovanstående verksamheter är oparfymerade 
- landsting, kommuner använder text om parfym- och doftfritt på kallelser och 
inbjudningar 
- sällskapsdjur finns hemma och inte på arbetsplatsen 

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
När det gäller landstingen finns inte idag några handikappolitiska planer men varje landsting kan 
själva anta policies som rör exempelvis rökfrihet eller doftfrihet. Det finns många kommuner och 
landsting som infört rökfri/tobaksfri arbetstid (information finns på hemsidan hos Sveriges 
kommuner och landsting, SKL). Västra Götaland och landstinget i Värmland har även antagit en policy 
om fritt från dofter och parfymer (t ex information till personal och i kallelser, doftfria tvålar och 
rengöringsmedel). Policyn i Värmland omfattar även andra tillgänglighetsfrågor än dofter. Förbundet 
har idag inte kännedom om några kommuner eller landsting som antagit policies om att 
arbetsplatsen bör vara fri från sällskapsdjur, men om det uppstår problem med allergier mot pälsdjur 
bör arbetsmiljölagstiftningen kunna användas. Arbetet med policys som rör tillgänglighetsfrågor i 
landstingen och kommunerna är en fråga för Astma- och Allergiförbundets regionala och lokala 
föreningar. Förbundet bör kunna bidra till detta genom att sprida information och goda exempel.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen genom att förbundet bidrar till läns- och lokal-föreningarnas 
tillgänglighetsarbete genom att sprida information och goda exempel 

 

  



Motion 58 
Allergicertifiering 
 
 
Med tanke på Barnallergiåret 2013 
 

 Att man från förbundshåll erbjuder allergicertifiering av verksamheter (barnomsorg, 
skolor, äldreboenden, vårdcentraler) på samma sätt som RFSL har en pågående HBTQ- 
certifiering. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Luleå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet lämnade för ett par år sedan in en ansökan till Allmänna Arvsfonden om allergicertifiering 
av skolor som avslogs, bland annat med hänvisning till svårigheterna för skolor att finansiera en 
certifiering och för verksamhetens möjligheter att fortsätta efter projekttidens slut. Skolor har ju ofta 
väldigt små resurser idag och våra erfarenheter när det gäller certifiering av annan verksamhet, t ex 
hotellrum och restauranger visar att det är svårt att få tillräckligt intresse på grund av kostnader för 
certifieringen. Tyvärr har nog inte barnomsorg, äldreboenden eller vårdcentraler så mycket större 
resurser än skolor när det gäller att finansiera certifiering vilket gör detta arbetssätt svårt att 
använda. 
Förbundet har istället valt att arbeta med att göra en större satsning på hjälpmedel för 
egenkontroll/systematiskt arbetsmiljöarbete i form av digital allergirond i förskolor och skolor. 
Allergironden kostar inte förskolorna och skolorna något mer än deras tid och de åtgärder som 
behöver göras och den nya digitala versionen av allergironden innebär en rad förbättringar jämfört 
med den tidigare. Bland annat registrerar sig användare av den digitala allergironden i en databas 
vilket gör att det blir känt vilka som gjort ronden och dessa verksamheter kan också marknadsföras 
via förbundets (och sin egen) hemsida. Samverkan för marknadsföring av ronden planeras med olika 
intressenter, bland annat lärarfacken, Skolsköterskornas Riksförbund och föräldraorganisationer. 
Arbetssättet med allergironder kan framöver utvecklas till fler verksamheter men kräver resurser (t 
ex i form av projekt) och samverkansparter för att marknadsföra den. 
När det gäller äldreboenden arbetar förbundet tillsammans med andra aktörer, bl a myndig-heter 
och organisationer, för att ta fram rekommendationer för hur vårdhund bör införas i äldreomsorgen. 
En SIS-standard för utbildning av vårdhundsekipage finns redan. Där har en representant från 
förbundet funnits med i arbetet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 

  



Motionerna 59-60 
Kartläggning 
 
 

Motion 59 
 

 Socialstyrelsen o Länsstyrelsen skall gemensamt kartlägga var det förekommit o var det 
förekommer djur rök/damm parfym/irriterande dofter inom hälso- sjukvård o omsorg. 

 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 

Motion 60 
 

 Socialstyrelsen o Länsstyrelsen skall gemensamt kartlägga hur många 
personer/individer/vård- o omsorgstagare/anhöriga/anställda m.fl. som har A-A med krav 
på djur-rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt inom hälso- sjukvård o omsorg o skola o 
andra företag.  

 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 59 och 60 
 
Från 1 januari 2014 kommer delar av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet 
slås samman till en ny myndighet – Institutet för folkhälsa. Förbundet har i remissvar under januari 
2013 till Socialdepartementet påtalat vikten av att den nya myndigheten får ett särskilt asvarsområde 
som rör astma och allergi. Myndighetens uppdrag bör vara att kartlägga risker och behov, samverka 
med aktuella förbund och braschorganisationer, landsting och kommuner och andra intressenter. 
Myndigheten bör även bistå med aktuell statistik och ha en tydlig koppling till forskning. Astma- och 
Allergiförbundet följer utvecklingen och kommer kontinuerligt uppvakta ansvariga tjänstemän på 
såväl den nya myndigheten som på socialdepartementet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionerna besvarade 
 

  



Motion 61 
Tryggare Mat 
 
 
Födoämnesallergiker ska kunna känna sig trygga med att personal har god kunskap om 
födoämnesallergi. Personalen ska kunna arbeta systematiskt för att förebygga allergiproblem och ha 
utarbetade rutiner för detta. Utbildningarna sker i Förbundets regi.   
 

 Att förbundet verkar för ett fortsatt arbete med kunskapsspridning och certifiering av 
restauranger och andra serveringar. 

 Att förbundet verkar för att regelmässig utbildning i ämnet ges i alla 
restaurangutbildningar och andra utbildningar där uppgiften är att handha mat.   

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären har helt rätt i att födoämnesallergiker ska kunna känna sig trygga med att personal på 
restauranger och serveringar har god kunskap om födoämnesallergi. Personalen ska kunna arbeta 
systematiskt för att förebygga allergiproblem och ha utarbetade rutiner för detta.   

- Förbundet har utarbetat tre utbildningar som riktar sig mot restauranger: 
 ”Hurra, en allergisk gäst!” är en basutbildning om ca 4 timmar med vidhängande handbok 
som riktar sig till vanliga restauranger och serveringar. Utbildningen är framtagen i 
samarbete med VISITA, restaurangföretagarnas förbund 

-  ”Tryggare Mat” är en vidareutbildning som riktar sig till restaurangens ledning och syftar till 
att certifiera restaurangen enligt en särskild certifieringsordning. 

- ”Säker mat i förskola och skola” är en basutbildning med handbok, riktad mot all personal 
som arbetar med mat inom skola och förskola. 
Till dessa utbildningar har knutits legitimerade utbildare som är beredda att anorna kurser 
över hela landet. 

Förbundet kommer att fortstätta arbetet med att marknadsföra dessa utbildningar gentemot 
restaurangbranschen och kommunerna.  Förbundet kommer att förstärka detta arbete inför 
införandet av ett nytt regelverk för information om livsmedel. Den nya förordningen (som gäller från 
13 december 2014) är ännu inte helt tolkad till svenska lag. Den innebär bland annat att restauranger 
vid förfrågan, ska informera gästen om maten innehåller något av de 14 allergen som listas särskilt i 
EU-förordningen. Förbundet verkar för en vidare tolkning av lagen som skulle ge gästen rätt att få 
information om allt maten innehåller. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 

  



Motion 62 
Pälsdjursfritt boende 
 
 
Pälsdjur har blivit alltmer vanligt förekommande inom kommunal vård och omsorg. I verksamheterna 
förekommer hundar som kan kategoriseras efter: 

- Vårdhund 

- Sällskapshund 

- Personalens hundar 

Pälsdjur är bra på att ge trygghet, trösta och aktivera människor men ställer till med stora problem 
för astmatiker och allergiker. För våra medlemmar blir det konsekvenser som t ex att livet blir mer 
begränsat, valfrihet är inte en möjlighet i många kommuner. 
I Hälso- och sjukvårdslagen 1982:76 § 2 står att ”Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. 3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget/kommunen ge patienten 
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 
Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Syftet med lagen är att öka 
patientsäkerheten för att minska och förhindra vårdskada. Med vårdskada menas lidande, kroppslig 
eller psykisk skada, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
den enskildes kontakt med vårdgivare. I lagen tydliggörs vårdgivarens ansvar.  
Verksamhetschefen hos vårdgivaren avgör och ansvarar för beslut om att tillåta hund i vården enligt 
§29 i Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetschefen är ansvarig för att hygienrutiner finns och 
efterlevs i verksamheter med vårdhund. I hygienrutiner ingår städning i vårdlokaler, SFVH (Svensk 
Förening för Vårdhygien). Den enskildes rätt och möjlighet till att välja pälsdjursfritt boende inom 
kommunal vård och omsorg är en rättighet för jämlik vård. 
Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdform eller 
vårdgivare. Syftet är att förhindra smitta direkt eller indirekt mellan patient och personal samt 
personal till patient, (SOSFS 2007:19). Det har visat sig att hundar kan få MRSA (sjukhussjukan) precis 
som människan, (RKHK, Regional Kommunal Hygienkommitté i Stockholms län, www.ksl.se). 
Det är dags att ta de problem som astmatiker och allergiker samt anhöriga drabbas av när valfrihet i 
praktiken inte finns i kommunal vård och omsorg. Detta i en tid då kommunerna alltmer lägger ut sin 
verksamhet på t ex entreprenad, LOV etc. Kunskapen om hygienrutiner vid pälsdjur är ofta låg hos 
personalen i kommunal vård och omsorg. Utan den enskildes rätt och möjlighet att välja ett 
pälsdjursfritt boende inom kommunal vård och omsorg är det inte en jämlik vård eller en vård på lika 
villkor. 
 

 Att verka för att den enskildes rätt och möjlighet att välja pälsdjursfritt boende inom all 
kommunal vård och omsorg och för en jämlik vård. 

 
Astma- Allergiföreningen i Stockholms län 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären lyfter behovet av den enskildes rätt och möjlighet att välja pälsdjursfritt boende inom 
kommunal vård och omsorg. Idag förekommer pälsdjur av olika slag på många äldreboenden och 
även inom omsorgen, ofta utan samordning och planering så att risker för personer med 
pälsdjursallergi kan undvikas (personal, anhöriga, boende). I vissa fall finns inga eller få djurfria 



boenden att välja på i kommunen.  
När det gäller s.k. vårdhundsekipage som utbildas i enlighet med framtagen SIS-standard finns en 
arbetsgrupp som arbetar med att ta fram rekommendationer för hur vårdhundar bör införas i 
omsorgen. Arbetsgruppen, där Astma- och Allergiförbundet ingår, föreslår att dessa 
rekommendationer tas fram av de myndigheter som berörs (Socialstyrelsen, Arbetsmiljö-verket, 
Smittskyddsinstitutet, Jordbruksverket och Veterinärmedicinska anstalten). Parallellt med detta 
föreslås att organisationerna tar fram ett kunskapsunderlag som tar upp både hygien och allergi ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv samt arbetsmiljö och djurskydd. Förhoppningsvis kan dessa dokument 
ges ut samtidigt men rekommendationerna blir inte tvingande och det är lite oklart vilken spridning 
och tyngd de kan få.  
När det gäller boendes och personalens sällskapsdjur inom omsorgen borde det finnas bättre tillsyn 
och krav på kommunerna/omsorgsansvariga att djur inte får införas utan planering och riskanalys, bl 
a ur allergisynpunkt. En kartläggning av hur det ser ut med pälsdjur och planering bland 
kommunernas äldreboenden bör tas fram och medel för detta har sökts av Vårdhundskolan hos 
Vårdalstiftelsen (besked har inte kommit ännu). Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en viktig 
part som borde ansvara för att undersöka hur det ser ut idag och sprida rekommendationerna. 
Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet över omsorgen i kommunerna borde ta fram riktlinjer för 
hur lokala tillsynsmyndigheter (miljökontor) kan förbättra tillsynen när det gäller risker ur 
allergisynpunkt med pälsdjur i kommunernas omsorg. Behovet av rekommendationer om vårdhund 
bör också framföras till Socialstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att den kommande förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva SKL om behovet av en 
kartläggning av hur det ser ut med pälsdjur idag och behov av riskanalys/ hälsokonsekvens-
beskrivning inom kommunernas omsorg 

 Att den kommande förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva Socialstyrelsen om 
behovet av en tillsynshandledning när det gäller allergiriskerna med pälsdjur i 
kommunernas omsorg och behovet av rekommendationer för vårdhundar 

 

  



Motion 63 
Fastighetsägare 
 
 

Arbetsmiljön i skolan är undermålig vad gäller ventilation och temperatur i många klassrum. 
Skolan skall vara tillgänglig för alla, barnen får inte bli sjuka under sin vistelse i förskolan och 
skolan. 
 

 Att en långsiktig informations- och kunskapshöjande kampanj utformas och genomförs 
riktad direkt mot fastighetsägare som hyr ut lokaler och andra utrymmen till förskolor och 
skolor.  

 
Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Som nämns i motionen är arbetsmiljön i skolan undermålig. Förbundet har som nämnts i motion 28 
valt att arbeta med frågan genom att marknadsföra allergirond. Tyvärr saknar förbundet egna 
resurser för utbildning av yrkesgrupper som har med skolans miljö att göra. Vi har dock inlett 
kontakter med organisationen Svenska Innemiljöinstitutet som visat intresse  att utbilda skolpersonal 
bl a när det gäller risker i skolornas inomhusmiljö och när man bör ställa krav på åtgärder i lokalerna. 
Förbundet planerar marknadsföra möjligheten till utbildning för skolpersonalen i samband med 
marknadsföring av allergironden. Erfarna personer inom Svenska Innemiljöinstitutet har nämnt att 
efterfrågan på utbildning om inomhusmiljö bland fastighetsskötare av skollokaler hittills varit liten, 
men förhoppningsvis kan intresset öka om krav ställs av kunniga brukare/beställare och institutet 
kan då erbjuda fastighetsskötare utbildning. 
Förbundet planerar också att inför valet arbeta med att få gehör för ett förslag om lokalt 
investeringsstöd som kommunerna kan söka för att åtgärda brister i inomhusmiljön i skolor och 
förskolor. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 
 

  



Motionerna 64-66 
Parfymfritt boende 
 
 

Motion 64 
 
Det ingår i grundbehandlingen att minska irritationsnivån vid allergi/överkänslighet då känselkroppar 
för beröring finns långt ut i dom små luftrören o för kemiska aerosola kemikalier finns ända ut till 
alveolerna dit även mögelaerosoler tar sig o också orsakar inflammation. 

 Att dom tvätt- o sköljmedel som automatiskt ingår i vissa tvättstugors tvättmaskiner skall 
vara parfym/irriterande doftfritt så att dom som tvättar där kan tillhandahålla 
parfym/irriterande doftfritt på sina jobb o i sitt hem. 

 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 

Motion 65 
 
 I allmännyttans tvättstugor finns planer på att införa tvättmedel och sköljmedelsautomater. 
Vi hoppas att förbundet verkar för. 

 Att information om allergi och överkänslighet når bostadsbolag och fastighetsägare. 

 Att tydligt informationsmaterial om tvättmedel samt sköljmedlets risker för allergi  
och doftöverkänsliga, för uppvaktning av fastighetsägaren på det lokala planet. 

 
Astma och Allergiföreningen i Uddevalla. 
 

Motion 66 
Behov av Allergivänliga bostäder  
 
I Sverige lider allt fler av verkningarna av kemiska parfymer. Det är ett stort lidande som inte hs på 
allvar i lägenhetshus. Allergivänliga bostäder brukar handla om cigarettrök och djur. Det behövs fler 
allergivänliga boenden helst på varje ort, där parfymöverkänsliga kan få en fristad och kunna tvätta i 
en tvättstuga utan att bli allvarligt sjuka av parfymdofter. Såväl barn och vuxna liksom djur kan fara 
illa av alla parfymerade produkter som finns överallt i ett vanligt lägenhetshus, i allt från städningens 
till de boendes hygien-och rengöringsartiklar.  

 Att förbundet under kommande kongressperiod kraftigt verkar för en påverkan på 
kommunerna i Sverige, att ett allergivänligt boende för parfymöverkänsliga ska finnas. 
Detta skulle kunna spara både lidande och samhällskostnader i form av sjukvård och 
sjukfrånvaro i skola och arbetsliv.  

 
Anita Grundström  
Hagfors  

 
Svar från Astma- och Allergiföreningen i Värmland  
I Sverige lider allt fler av överkänslighet för dofter. Det är ett stort lidande som inte tas på allvar i hus 
med lägenheter.  
Det behöver finnas allergianpassade bostäder på varje ort, där parfymöverkänsliga kan få en fristad 
och kunna tvätta i en tvättstuga utan att bli allvarligt sjuka av parfymdofter. Barn och vuxna kan fara 



illa av alla parfymerade produkter som är vanligt förekommande i ett hyreshus med lägenheter. Allt 
från städning till de boendes hygien-och rengöringsartiklar.  
 
Vi vill föreslå kongressen att förbundet under kommande kongressperiod kraftigt verkar för en 
påverkan i alla kommuner. Ett allergianpassat boende for parfymöverkänsliga ska finnas. Det skulle 
spara både lidande och samhällskos0rader i form av sjukvård och sjukfrånvaro i skola och arbetsliv.  
 
Förbundet behöver sprida informationen om rekommenderade produkter som Astma-och 
Allergiförbundet har arbetat fram till hyresvärdar och mäklare. Uppmana hyresvärdar/mäklare att 
använda dokumentet rekommenderade produkter och informera sina hyresgäster om vad en 
allergianpassad bostad innebär. Denna kan finnas med som en bilaga till hyrekontraktet under 
förutsättning att hyresvärden informerat hyresgästen om detta. Alla hyresgäster far foldern om 
doftöverkänslighet.  

 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 64-66 
 
I motionerna framförs behovet av allergianpassade flerbostadshus för doftöverkänsliga, bl a behovet 
av tvättstugor där det bara används parfymfria tvättmedel och oparfymerade städrengöringsmedel 
men också att de boende ska använda doftfria produkter. Förbundet gjorde under 2011 en 
kartläggning av vilka av allmännyttans fastighetsägare som infört allergianpassade eller rök- 
respektive djurfria flerbostadshus. Det framkom då att det finns för få allergianpassade 
flerbostadshus (ordningsregler om t ex pälsdjur eller rökning kan införas i samband med 
nybyggnation av hus). Förbundet planerar också att påverka Hyresgästernas Riksförbund och 
branschorganisationen som organiserar privata fastighetsägare för fler allergianpassade 
flerbostadshus. Ett bra sätt att marknadsföra och få fler allergianpassade flerbostadshus vore ifall 
man kunde få in anpassningarna i det frivilliga certifieringssystemet miljöklassning av byggnader som 
görs av Sweden Green building council (SGBC). Den kommande förbundsstyrelsen bör få i uppdrag 
att undersöka möjligheterna för detta. 
Ett av de allergianpassade husen Sundbo i Göteborg har regler kring bl a dofter. En erfarenhet 
därifrån är att det är svårt att kontrollera att de boende följer förbud att använda parfymerade 
produkter. Däremot borde det vara möjligt för fastighetsägaren att installera automatisk dosering av 
oparfymerade tvättmedel i tvättstugan och använda oparfymerade rengörings-produkter vid 
städning. Goda exempel finns på detta, bl a en privat fastighetsägare i Karlskrona.  Idag drivs oftast 
allmännyttans bostäder i bolagsform vilket medför att kommunerna inte har inflytande över hur 
flerbostadshusen förvaltas. Kontakter måste därför tas direkt med fastighetsägaren.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionerna  och ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att skriva till 
allmännyttans fastighetsägare och informera samt uppmana att införa allergianpassning 
(bl a installera automatisk dosering av oparfymerade tvättmedel i tvättstugan och regler 
om att använda oparfymerade rengöringsprodukter vid städning).  

 Att samtidigt informera Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar så att de har 
möjlighet att följa upp hur fastighetsägare på lokalplanet tar till sig informationen. 

 Att den kommande förbundsstyrelsen ge i uppdrag att undersöka möjligheten att införa 
allergianpassning av flerbostadshus i systemet för miljöklassning av byggnader 

  



Motion 67 
Utbildning av byggentreprenörer 
 
Största delen av vårt liv vistas vi inomhus. Det är då oerhört viktigt att vi inte blir sjuka av 
inomhusluften.  
Det är både ur ett personligt- och ur ett samhällsperspektiv angeläget att de som lider av astma, 
allergi, eksem och/ eller annan överkänslighet har tillgång till en för dem god inomhusmiljö. Förutom 
de mänskliga aspekterna ger en bättre hälsa stora samhällsekonomiska vinster som mindre 
sjukfrånvaro, bättre tillvaratagande av personliga resurser både i skolan och i arbetslivet, fler aktivt 
deltagande i arbetslivet. 
 

 Att förbundet verkar för att byggprojektörer regelmässigt får utbildning kring astma/ 
allergi/ eksem/ annan överkänslighet kopplat till byggmaterial, ventilation, färger mm.  

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet har begränsade resurser att själva bedriva utbildning till olika målgrupper i samhället. I 
den mån det finns tid är kansliets personal och ibland förtroendevalda från förbundsstyrelsen ute 
och föreläser i olika sammanhang. Förbundet har även kontakt med en organisation, Svenska 
Innemiljöinstitutet (SIMI) som har planer på att utbilda skolpersonal om innemiljö så de bättre kan 
ställa krav på sina fastighetsägare när inomhusmiljön är dålig. Förbundet planerar marknadsföra 
dessa utbildningar samtidigt som den nya digitala allergironden. 
 Byggprojektörer är en viktig målgrupp för utbildning men förbundets uppgift är snarare att lyfta 
innemiljöfrågor och påpeka vikten av utbildning och kompetens hos olika grupper i samhället, bl a 
när det gäller inomhusmiljö och allergi/annan överkänslighet. Förbundet planerar också att framföra 
synpunkter om innemiljö och allergi till Sweden Green Building Council som arbetar med 
miljöklassning av byggnader. 
Astma- och Allergiförbundet finns för närvarande representerat i Boverkets byggråd där olika 
intressenter från byggbranschen och andra organisationer finns med. I rådet finns möjlighet att 
framföra synpunkter som rör innemiljö och allergi samt ger oss ökad möjlighet att få kännedom om 
remisser inom byggområdet och svara på dem. Förbundet anordnade den 6 mars 2013 en temadag 
om inomhusmiljö i samverkan med Byggnadsvårdsföreningen där byggbranschen bjöds in till 
utbildning och diskussion om innemiljöfrågorna. 
Astma- och Allergiförbundet finns även representerat i en arbetsgrupp tillsammans med KOMIN 
(regionalt kompetenscentrum för innemiljö i Umeå) som verkar för att få till ett nationellt 
kompetenscentrum om inomhusmiljö. Det nationella kompetenscentrets uppgifter föreslås vara att 
sammanställa aktuell forskning/kunskap om inomhusmiljö och utbilda olika yrkesgrupper i samhället 
som kommer i kontakt med personer som drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa, bl a 
miljöinspektörer och vårdpersonal. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 68 
Överkänslighet som funktionshinder 
 
Därför att vi ofta glöms bort i sammanhanget. Våra symtom är inte alltid synliga och då glöms våra 
problem lätt bort i planerandet för ökad tillgänglighet i samhället.  
 

• Att Astma och Allergiförbundet skarpare tydliggör i samhället att Astma, Allergi och 
Överkänslighet tillhör gruppen funktionsnedsättningar, vilket gör att personer med dessa 
diagnoser har samma rätt till anpassning som övriga funktionsnedsatta. 

 
Ovanåkers Astma och allergiförening  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Astma- och Allergiförbundet arbetar redan med att försöka synliggöra allergi och annan 
överkänslighet som en funktionsnedsättning, men som nämns försvåras arbetet av att det handlar 
om en dold sådan som inte finns med bland de ”klassiska” funktionsnedsättningar som många i 
första hand tänker på (syn, hörsel och rörelsehinder). Några kanaler för information och påverkan är 
myndigheten för handikappolitisk samordning (HANDISAM), Handikappförbunden och de olika 
strategiska myndigheter som ansvarar för att genomföra funktionshinderspolitiken inom sina 
områden. Arbetet behöver dock bedrivas på flera nivåer – både nationellt, regionalt och lokalt. För 
att underlätta för det lokala arbetet kan förbundet under den kommande kongressperioden få i 
uppdrag att ta fram vägledning och goda exempel för att synliggöra allergi och annan överkänslighet 
och därmed öka tillgängligheten i samhället. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen med tillägget att den kommande förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
under den kommande kongressperioden ta fram vägledning och goda exempel för att 
synliggöra allergi och annan överkänslighet och därmed öka tillgängligheten i samhället 

 
 

  



Ö vrigt 

  



Motion 69 
Sammanfatta forskning 
 
Då kan föreningarna lämna ut det på olika informationsträffar, föreläsningar och ha med det i 
nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar. 
 

• Att en samlad kortfattad enkel sammanfattning görs av den senaste forskningen 

Astma- och Allergiföreningen i Örebro län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Det bedrivs väldigt mycket forskning i världen inom områdena astma, allergi, eksem och annan 
överkänslighet. Det är nästintill omöjligt att göra en kortfattad enkel sammanfattning av den senaste 
forskningen inom alla dessa områden eftersom forskningen är så omfattande. Det framgår inte av 
motionen vilken typ av forskning som önskas presenteras eller om det enbart är forskningsresultat 
som efterfrågas.  
 
Det finns redan mycket information om den senaste forskningen som är tillgänglig för föreningar. 
Förbundets och forskningsfondens gemensamma årsskrift, Allergifakta, presenterar årligen en 
temaartikel samt 3-4 populärvetenskapliga artiklar om den forskning som fonden stödjer. 
Medlemstidningen Allergia skriver också om den senaste forskningen. Forskningsfonden presenterar 
även aktuell forskning på fondens egen hemsida allergiforskning.se under fliken ”Aktuell forskning”. 
Under hösten 2013 lanseras ett nytt ansökningssystem på fondens hemsida och då blir alla 
populärvetenskapliga beskrivningar av beviljade forskningsansökningar läsbara för allmänheten på 
hemsidan. Forskningsfonden kommer även att starta ett avhandlingsbibliotek på fondens hemsida 
där alla nya doktorsavhandlingar inom områdena astma, allergi, eksem och annan överkänslighet 
presenteras.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad. 
 

  



Motionerna 70-71 
Juristhjälp 
 

Motion 70 
 
Därför att okunskapen är stor när det gäller svår astma eller allergisjukdom vilket gör att de 
beslut som tas, exempelvis inom FK, ofta tas på fel grund oavsett vilka läkarintyg som finns. Bara 
att göra en ansökan kräver stor energi av föräldrar, att överklaga är ännu mer krävande  
för föräldrar som behöver få vara ”bara” föräldrar.  
 

 Att Astma-och Allergiförbundet tillsätter resurser i form av en jurist, på hel-eller deltid 
alternativt som konsultuppdrag. Denne ska kunna hjälpa till vid kontakter med 
myndigheter som exempelvis vid överklaganden av felaktiga beslut om vårdbidrag eller 
handikappersättning.  

 
Astma och Allergiföreningen i Gävleborgs Län.  
 

Motion 71 
 
Att leva med astma, allergi eller annan överkänslighet innebär många gånger även att man får extra 
påfrestningar i sitt boende, på sin arbetsplats eller i kontakter med olika myndigheter. Att ställa 
relevanta krav och ta tillvara sina rättigheter i komplexa frågor är något som våra medlemmar inte 
alltid har möjlighet att göra..  
 

 Att Astma och Allergiförbundet undersöker möjligheten att ge medlemmar som så önskar 
ett begränsat antal timmar rättshjälp i tex miljöärenden, vid frågor kring socialförsäkringen 
samt vid andra namngivna, begränsade tillfällen.  

 
Astma- och Allergiföreningen på internet. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 70 och 71 
 
Motionärerna tar upp frågan om stöd till medlemmar i juridiska frågor. Idag saknar förbundet 
kontinuerlig kontakt med juridisk kompetens. Efterfrågan tycks dock vara stor. Många medlemmar 
känner en stor vilsenhet och ofta motstånd i kontakt med myndigheter som försäkringskassan och 
kommuners förvaltningar. Kunskapen hos dessa myndigheter om allergifrågor är många gånger också 
begränsad. 
Den kommande förbundsstyrelsen bör därför få i uppdrag att under kongressperioden genomföra ett 
projekt inom vilket en funktion för juridisk rådgivning och stöd prövas och utvärderas. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionerna 70 och 71 

 Att ge den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden genomföra 
ett projekt inom vilket en funktion för juridisk rådgivning och stöd prövas och utvärderas. 

 

  



Motion 72 
Seniorrådgivare 
 
 

 Att de som avgår/lämnar sina uppdrag inom förbundet tillfrågas/erbjuds att arbetar kvar 
som senior-rådgivare inom de områden de verkat i och/eller brinner/brunnit för. 

 Att formerna utarbetas av förbundets tjänstemän. 
 
Astma- och Allergiföreningarna i Laholm och Varberg 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Under de senaste kongressperioderna har avgående förbundsstyrelseledamöter fortsatt att göra 
förbundet tjänster genom engagemang i andra centrala organ som t.ex. valberedning, 
stadgekommitté och fondstyrelse. Detta har fungerat mycket väl och varit gynnsamt för 
organisationen. 
Motionären  föreslår att kansliet ska få i uppdrag att föreslå ett system inom vilket även de 
förtroendevalda som inte är en del av ovan beskrivna cirkulation mellan centrala uppdrag erbjuds att 
fortsätta vara en resurs för organisationen. Förbundsstyrelsen är positiv till förslaget. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 
 

  



Motion 73 
Ändring av anställningsskydd 
 
 

 Arbetskamrat som orsakat 1 (en) Astma-Allergi-Överkänslighetsreaktion hos annan med A-
A-Ö anställd hälso- sjukvårds- omsorgstagare, anhörig, studerande, elev, 
arb.mark.placerad, arb.tränande, PRAO/PRYO/ el liknande, skall varnas för påföljden 
förflyttning alternativt avskedande om det upprepas en 3:e (tredje) gång.  

 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
En varning kan ges om arbetstagaren bryter mot förpliktelser som han eller hon har i 
anställningsavtalet. Varningen kan ha olika syften, som att informera om att arbetsgivaren har 
kännedom om överträdelsen, påminna om hur arbetsgivaren kommer att reagera på 
avtalsbrottet/försummelsen, ge arbetstagaren en möjlighet att korrigera sitt beteende, men även 
verka som bevis för att man påtalat arbetstagarens överträdelse. En varning av sådant här slag ska 
inte vara bestraffande utan ta sikte på bättring för framtiden. 
En varning ska innehålla en konkret beskrivning av arbetstagarens avtalsstridiga beteende och vilka 
regler som den anställde brutit emot, klara och tydliga krav på ett framtida beteende i enlighet med 
reglerna på företaget, och en väldigt klar och tydlig upplysning om vilka följderna blir om ett liknande 
beteende upprepas (dvs uppsägning). 
Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Enligt LAS (7§, 2 stycket) föreligger inte 
saklig grund om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren i stället bereder arbetstagaren annat arbete 
hos sig. Det brukar kallas för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. En eller flera varningar är i sig är 
med andra ord inte skäl till för uppsägning. 
Det råder inget särskilt regelverket för frågor som rör astma, allergi eller överkänslighet utan reglerna 
är samma för alla förseelser. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att avslå motionen 
 

 

  



Motion 74 
Allergiombud 
 
Probleminventering. I Västra Götaland har två allergikonsulenttjänster tagits bort, en i Skövde och en 
i Borås. Detta medför att lokalföreningarna får ta på sig en roll som inte är förenligt med lokalt 
arbete. Vi i lokalföreningarna ska arbeta sekundärpreventivt inte primärpreventivt vilket blir allt mer 
vanligare då allergikonsulenter saknas.  
I Lidköping som exempel "ropar" forskolor och skolor efter hjälp när barnen mår dåligt och vi 
försöker hjälpa till på bästa sätt eftersom vi i vår lokalförening har viss kompetens och anställd 
personal, därför kan vi i möjligaste mån räta ut många problem inom detta område. Alla föreningar 
har inte den möjligheten.  
 
Allergiombud saknas på många ställen i Västra Götaland vilket är en stor nackdel. Om det funnits 
allergiombud så skulle lokalföreningens arbete kunna vara mer koncentrerat på att föra dialog och 
kontinuerligt uppdatera dessa ombud i allergiarbetet.  

 

 Att göra en storsatsning på allergiombud som ett allergiombudsår under 
mandatperioden.  

 Att avsätta medel i budgeten for denna satsning.  

 Att tillsätta en grupp inom förbundsstyrelsen tillsammans med 
organisationsombudsmannen för att ta fram riktlinjer inför satsningen.  

 Att organisationsombudsmannens prioritet skall vara denna satsning under tiden 
allergiombudsåret avser. 

 
Ann-Sofie Palmhammar 
Lidköping 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet förbereder just nu en satsning på barns allergier med inriktning mot skola/förskola. 
Arbetet kommer att ha en bred karaktär med satsningar på skolans fysiska arbetsmiljö och maten i 
skolan. De instrument som kommer att användas är bl.a. den nya digitala allergironden och 
materialet Säker mat i skola/förskola. Den digitala versionen av allergironden underlättar för såväl 
förskolor och skolor som elever och våra medlemmar. Fördelen med en digital version är att 
uppdateringen av nytt material går mycket fortare och nyheter snabbt kan spridas. Framförallt kan 
den nås av så många fler. Barnallergiårets storsatsning riktar sig till barn och elever i förskola och 
skola. 
Allergironden och materialet Säker mat i skola och förskola kommer att marknadsföras direkt till 
kommuner, skolor/förskolor och via läns- och lokalföreningarna. I det arbetet kommer hela 
förbundets organisation engageras. Strävan kommer också vara att utveckla nya metoder i arbetet 
utifrån erfarenheter bl.a. från allergiombudsverksamheten. Allergiombuden kommer vara viktiga 
aktörer under Barnallergiåret. De kommer därför stimuleras till delaktighet i de beskrivna 
aktiviteterna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad  

  



Motion 75 
Avskaffa stadgekommittén 
 
Inför kongressen 2001 gjordes en större översyn av förbundets stadgar. Uppdraget, som kom från 
föregående kongress, gick till stadgekommittén. Det fungerade bra. Stadgekommittén levererade att 
omarbetat förslag till stadgar som bäddade för en förnyelse av förbundets verksamhet. Men innan 
förslaget till nya stadgar gick vidare till kongressen såg förbundsstyrelsen över det, för så ska det gå 
till enligt förbundets stadgar. 
Också 2013 ska kongressen ta ställning till nya stadgar. Den här gången har förslaget utarbetats inom 
den stora organisationsutredning, som vänt och vridit på olika aspekter av förbundets verksamhet. 
Självklart har det då också resulterat i en stadgeöversyn. Också den här gången har arbetet med nya 
stadgar fungerat bra och resulterat i flera innovationer. Men innan de når kongressen ska 
förbundsstyrelsen behandla förslaget. 
Det finns alltså två metoder att se över stadgarna. Astma- och Allergiförbundets har enligt stadgarna 
en stående stadgekommitté. Den är en lite udda fågel i svenskt föreningsliv; för det mesta tillsätter 
man i andra förbund en särskild utredningsgrupp när det är dags att göra större översyner av 
stadgarna. Smärre stadgeändringar hanteras i andra förbund av styrelsen direkt innan de går till 
förbundets kongress eller motsvarande. 
Vilken bakgrunden är till att Astma- och Allergiförbundet har en stående stadgekommitté vet vi inte. 
Men vi anser att den metod som vi använt den här gången, det vill säga tillsätta en särskild utredning 
för (bland annat) stadgeöversynen, har fungerat bra. Vi kan inte riktigt se behovet av en stående 
stadgekommitté enligt nuvarande stadgar § 12, och vill därför föreslå att den avskaffas. 
 

• Kongressen beslutar att avskaffa stadgekommittén (stadgarna § 12). 
 
Astma- och Allergiföreningen i Nacka-Värmdö  
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Stadgekommittén har sedan Astma- och Allergiförbundets bildades varit ett stående val att förrätta 
på kongressen. De personer som under årens lopp innehaft uppdrag i kommittén har med energi och 
kraft gett sig in i uppdraget och har ägnat åtskilliga timmar till att revidera Astma- och 
Allergiförbundets stadgar. Kommittén har träffats ett par gånger per år för att aktualisera ev. 
nytillkomna frågeställningar och förändringar av stadgarna.  
Inför kongressen 2013 har stadgekommittén parallellt med organisationsutredningen sammanträtt 
och granskat de förslag som kommit från organisationsutredningen på ett förtjänstfullt sätt. I och 
med organisationsöversynen innebär det många förändringar i stadgan. 
Det är när större förändringar skall göras som behovet av en stadgekommitté är som störst. I de allra 
flesta fall sker det inga större förändringar i stadgarna under en mandatperiod. Det är ytterst ovanligt 
bland andra organisationer att utse en stående stadgekommitté. . En stadgegrupp kan utses av 
förbundsstyrelsen när ett sådant behov uppstår. Förbundsstyrelsen delar därför motionärens 
synpunkter varpå ett avskaffande av stadgekommittén bifalls.  
Att genomföra en stor omorganisering innebär också att de sedvanliga rutinerna också ses över. Allt 
kanske inte ska vara såsom det alltid varit. Däremot behöver kunskapen leva vidare vilket vi tror att 
ledamöterna i nuvarande stadgekommitté gärna delar med sig av. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen  
  



Motion 76 
Stöd till föreningskassörer 
 
 
Vi föreslår  

• Att förbundet ser över möjlighet för samordning när det gäller det ekonomiska arbetet i 
föreningarna. Det är svårt att få någon att ta på sig kassörsuppdraget. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Luleå 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären pekar på en i allt högre utsträckning viktig och komplex fråga. I dagens stressade vardag 
är det svårt att få personer både aktiva och engagerade. Att ta på sig uppdrag som i detta fall 
kassörsuppdrag är inte helt enkel. 
I organisationsutredningens förslag lättas stadgarna upp inför bildandet av en ny styrelse. Vikten ska 
inte läggas på att organisera sig, vikten ska ligga i att bedriva verksamhet och vara medlemmarna 
behjälpliga. Likaså gott skall ”någon” ta på sig det ekonomiska ansvaret. Det är vi själva som har 
skapat organisationsstrukturen och nu är det dags att genomföra förändringar som ligger i tiden. Det 
är angeläget att alla möjligheter att minska den administrativa bördan varför Förbundsstyrelsen ser 
bör utreda frågan närmre.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att bifalla motionen 
 

  



Motion 77 
Medlemsregistret 
 
Med största respekt för våra medlemmar så måste vi få ordning på vårt medlemsregister. 
Det är inte acceptabelt att medlemmar som betalt avgifter får brev från förbundet att de saknas i 
registret på grund av att årsavgiften ej är betald. 
Lika fel är det att medlemmar som ej betalt avgiften står som betald medlem!  
Medlemmar som velat avsluta sitt medlemskap har fått nya inbetalningskort, avlidna medlemmar har 
återkommit – Var finns respekten! 
Likaså när det är kampanj på medlemsavgiften så skall detta stå tydligt på värvarkortet – kanske bör 
det finnas ett speciellt inbetalningskort för detta ändamål så att det inte blir så att vi t.ex står på 
mässor under kampanjperiod och värvar och när inbetalningskortet väl kommer är det på annan 
summa. 

 Att Astma och Allergiförbundet får bättre ordning på medlemsregistret så att vi visar 
respekt för våra medlemmar! 

 Ett speciellt värvarblad för kampanjer! 
 
Astma och Allergiföreningen i Uddevalla 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Sedan många år tillbaka är det förbundet centralt som administrerar lokalföreningarnas medlemmar 
och tar in medlemsavgifter. 2009 bytte vi medlemsregistersystem till det nuvarande, Mysoft. Bytet 
gjordes för att få ett ännu bättre system. Med Mysoft har vi fått många nya funktioner, bl.a. att 
lokalföreningarna själva kan logga in och titta, ta ut listor samt ändra enstaka kontaktuppgifter för 
sina medlemmar. Medlemmarna kan numera även logga in på Mina Sidor och ändra sina egna 
uppgifter. Att minimera fel är ett viktigt och långsiktigt arbete men vi är beroende av medlemmarnas 
och föreningarnas återkoppling för att hålla registret uppdaterat. Antalet klagomål på 
medlemsregistret har också minskat på senare år. 
Att hantera ett medlemsregister med över 20.000 personer, cirka 6000 manuella registreringar per 
år, samt med det komplexa avgiftssystem som Astma- och Allergiförbundet har finns det många 
kritiska punkter där något kan bli fel. 
Medlemmen kan missa att betala, betala in till fel konto eller missa att uppge andra viktiga uppgifter. 
Registreringen in i medlemsregistret kan gå fel. Föreningen kan missa att vidarebefordra (korrekta) 
uppgifter till medlemsregistret. 
Avlidna har alltid hög prioritet, men det finns en eftersläpning i att få in uppdateringar i registret. 
Trots att registret kontinuerligt uppdateras via SPAR (förutsatt att vi har hela personnumret och 
personen är över 18 år) kan det ta det tid innan vi får vetskap om att en person är avliden eller för 
någon anhörig att höra av sig till oss. Faktura- och adressfiler ska ofta tas ut långt i förväg om de ska 
skickas ut via ett tryckeri, t.ex. ska adressfilen för Allergia tas ut nästan en månad innan den landar i 
medlemmarnas brevlådor. Föreningarna kan också själva bidra genom att aldrig använda ”gamla” 
medlemslistor eller etiketter när de tar kontakt med sina medlemmar. 
Förbundskansliet arbetar kontinuerligt med att förbättra såväl rutiner som den tekniska plattformen 
för medlemsregistret. Det ska vi naturligtvis fortsätta att göra även framöver. 
När det gäller kampanjavgifter informerar vi tydligt om den aktuella medlemsavgiften på såväl 
hemsida, i månadsbrev som på inbetalningskort. Däremot kan vi bli bättre på att trycka upp och 
distribuera värvarblad till föreningarna inför kampanjer. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
  



Motion 78 
E-postadresser 
 
Som förtroendevalda kommunicerar de flesta av oss ofta genom e-post. Därför tycker vi att det ska 
vara en självklarhet att det finns e-postadresser för alla lokalföreningar inom Astma- och 
Allergiförbundet.  
 
Idag kan vi se alla möjliga fantasifulla e-postadresser med förkortningar som på ett eller annat sätt 
kopplas till våra lokalföreningar. Visst är det bra att vi hittar på egna e-postadresser så att våra 
medlemmar och andra intresserade kan nå oss, men att fä en gemensam och tydlig bild av vilka vi är, 
så är det mycket bättre med lokalföreningens namn följt av @astmaoallergiforbundet. E-
postadressen kan då kopplas vidare till styrelsen eller dem som styrelsen har valt att sköta e-
postadressen.  
 
Idag har en del sina jobbadresser eller privata adresser och det ger ingen bra bild när vi använder 
dem i föreningens namn.  
 

 Att förbundet snarast öppnar e-postadresser för alla lokal-och länsföreningar som vill ha 
det, dock senast under år 2013.  

 
Astma-och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Frågan om enhetliga e-postadresser var en motion även vid förra kongressen. Då fick kansliet i 
uppdrag att tekniskt undersöka möjligheten att genomföra detta. 
Möjligheten är undersökt och att distribuera och ta hand om e-postadresser till landets föreningar är 
idag inte administrativt möjligt.  
I förbundskansliets IT-arbete pågår det stora förändringar, i förändringsarbetet finns detta med men 
det kommer inte att kunna genomföras under 2013.  
Förbundet kan däremot rekommendera att föreningar enligt en gemensam mall skaffar ett Google 
konto.  
Ansvaret att rätt personer har tillgång till föreningens e-postadress ligger hos föreningen inte 
förbundet. Att använda ett gratisverktyg som t.ex. Googles gör att föreningen själva kan distribuera 
ut adressen till flera användare. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 79 
 Webbsända föreläsningar 
 
 

I samarbete med studieförbundet ABF har andra handikappförbund jobbat med att utveckla 

konceptet webbsända föreläsningar. Detta göra att olika föreläsningar av nationellt intresse filmas 

och lägga ut på förbundets hemsida. 

Enskilda medlemmar eller andra intresserade kan sedan se föreläsningen när det passar. På vissa 

orter i landet ordnas också föreningsaktiviteter i samband med att föreläsningen genomförs. Man 

bjuder in till en lokalträff och ser sedan föreläsningen via webben i grupp, därefter följer diskussioner 

eller någon aktivitet lokalt. 

Då Astma- och Allergiförbundet engagerar människor med många olika diagnoser vore 

webbföreläsningar ett bra verktyg för att kunna sprida kunskap om allergisjukdomar.  

Vi ser också att tillgängligheten till den senaste informationen om astma, allergi och annan 

överkänslighet kan öka i hela landet för både föreningar och enskilda medlemmar. 

 

 Att Astma- och Allergiförbundet arbetar för att genomföra webbsända föreläsningar under 
2013 och 2014. 

 
Astma- och Allergiföreningens i Linköping  

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland 

 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Förbundet filmar och lägger sedan ett antal år ut vissa föreläsningar både externt på internet och 
internt på föreningarnas eget ”intranät”. 
Under Barnallergisatsningen kommer det att genomföras olika webbsända konferenser. Det planeras 
också att i utbildningssyfte när det gäller hemsidesproduktion, sociala medier och kommunikation 
genomföra webbsända utbildningar. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 80 
Utbildningar för fotfolk 
 
 
För några kongressperioder sen var de flesta utbildningar, konferenser och kurser under veckoslut. 
Som besparing, helgarbetande tjänstemän fick som kompensation dubblad ledighet, beslutade 
dåvarande förbundsstyrelsen att dessa evenemang skulle vara på vardagar med ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för deltagarna. 
I dag får många som arbetar ideellt och har anställning inte tjänsteledigt för utbildningar. 
Få anmälda till kurser kan misstolkas till att dessa inte behövs. 
För att vända utvecklingen och få inte pensionerade aktiva yrkar vi 
 

 Att återgång till att kurser och liknande läggs på veckoslut provas. 
 
Astma- och Allergiföreningarna i Laholm och Varberg 
 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Motionären tar upp ett viktigt ämne, studier. För att fler ska ta på sig såväl uppdrag som engagera sig 
i astma- och allergifrågor behövs det studier.  
Det har sett lite olika ut genom tiderna på när och hur kurserna förläggs. En del uppskattar vardagar 
andra veckoslut förbundet anpassar sig vid efterfrågan. Från förbundets sida medför helgarbeten 
ökade personalomkostnader. 
Det är viktigt med fortbildning. Astma- och Allergiförbundets samarbete med ABF sker idag på många 
håll i landet. ABF har också möjlighet att bistå med kurshandledare i stor utsträckning. Idag finns 
ingen samlad kursplan inom Astma- och Allergiförbundet men det finns all anledning att se över 
behovet av kurser och samordna dessa. Det är därför ingen omöjlighet att dessa kurser fortsätter att 
ske på veckosluten. Variation är förmodligen det som behövs för att fler ska kunna delta på kurser 
och utbildningar av olika slag. 
De senaste åren har endast två kurser ställts in beroende på för få anmälda, i övrigt har förbundet 
som regel att de som anmält sig till kursen är viktiga och har således valt att inte ställas in. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad  
 

  



Motion 81 
Distansutbildning i sociala medier 
 
 
Då kan föreningarna få kontakt med många yngre som ev. kan bli medlemmar. 
Bra sätt att kommunicera med många medlemmar och få ut arrangemang som föreningar har till 
många.  
 

• Att Förbundet anordnar distansutbildning för Facebook och andra sociala medier efter den 
modell som Solveig Enberg hade. 

  
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län 

 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Till stor del svaras denna på samma sätt som motion 59 
Det planeras att i utbildningssyfte när det gäller hemsidesproduktion, sociala medier och 
kommunikation genomföra webbsända utbildningar. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad 
 

  



Motion 82 
Rutiner för uppföljning av motioner 
 
 
För att inte motioner som tagits av kongress skall falla i glömska när nya engagemang kräver 
uppmärksamhet måste rutiner skapas 
 

 Att nya förbundsstyrelsen tillsammans med tjänstemän skapar rutiner för uppföljning av 
de motioner som antagits av kongressen.  

 Att genomgång/utvärdering redovisas på de årliga ordförandekonferenserna. 
 
Astma- och Allergiföreningarna i Laholm och Varberg 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Kansliet följer kontinuerligt upp och arbetar med de beslut som fattats på kongresserna som resultat 
av förslag i motioner. Uppdragen integreras också i de årliga verksamhetsplanerna för förbundet. En 
samlad redovisning sker dock inte idag till föreningarna. En sådan kunde ske i samband med 
ordförandekonferenserna, vilket motionärerna föreslår. Den kommande förbundsstyrelsen bör få i 
uppdrag att ta fram en kort redovisning av arbetet med kongressbesluten från föregående kongress i 
samband med de årliga ordförandekonferenserna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att bifalla motionen 
 
 

  



Motion 83 
Rapportering av nya medlemmar 
 
 
Då kan föreningarna snabbt ta kontakt med de nya medlemmarna    
 

• Att Förbundet skickar ut namn och adressuppgifter på nya medlemmar till kanslier, 
ordförande och kassörer i föreningarna. 

 
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län 
 
 

Förbundsstyrelsen yttrande 
 
Önskemål från föreningar om att snabbt få information om nya medlemmar har motionerats om vid 
tidigare kongresser, bl.a. i två motioner till kongressen 2010. Bytet av medlemsregistersystem 2009 
möjliggjorde nya funktioner för föreningarna, t.ex. att själva logga in och söka fram nyinkomna 
medlemmar. 2009-2010 fanns det ingen teknisk möjlighet till automatiserade utskick av nya 
medlemmar till föreningarna och en manuell hantering av den mängden nya medlemmar det handlar 
om per år är för kostsam. 
Idag ser situationen dock annorlunda ut. Förbundskansliet har under 2012 tillsammans med Mysoft, 
leverantören av medlemsregistret, tagit fram ett nytt Bli-medlem-formulär via hemsidan som 
introduceras våren 2013. Det formuläret möjliggör även automatiserade epostutskick till 
föreningarna när en ny medlem anmäler sig via hemsidan. 
Epostutskicket sker till den av föreningen officiellt angivna epostadressen. Det går inte att ha fler än 
en mottagare per förening. Det går inte att göra utskicken på annat sätt än via epost. 
Automatiseringen innebär att personer som anmäler sig via hemsidan automatiskt tilldelas den 
geografiskt närmaste lokalföreningen utifrån det postnummer som de uppger i sin anmälan. 
Förhoppningsvis tillgodoses härmed föreningarnas behov och önskemål om att snabbt få information 
om nya medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 Att anse motionen besvarad 
 

 

  



Motion 84 
Registrering av uppgifter för nya medlemmar 
 
 
Önskvärt är att alla medlemmar lämnar dessa uppgifter: 
 

 Att alla nya medlemmar ska lämna sin mailadress eller mobilnummer så lokalföreningarna 
slipper alla dyra utskick utan istället kan maila ut dem.  

 
Astma och Allergiföreningen Karlstad  
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Idag är det obligatoriskt att lämna ifrån sig sin e-postadress när anmälan som ny medlem görs 
digitalt. 
Möjligheten att lämna detta finns även på tex trycksaker. Det är viktigt att det går enkelt att bli 
medlem, det ska inte vara för många fält att fylla i.  
Det är viktigt att förklara anledningen till varför uppgifter om medlemmen ska lämnas och detta kan 
göras bättre för att få en större följsamhet. För att hålla medlemsregistret uppdaterat är det 
nödvändigt att få medlemmar att gå in på ”mina sidor” och uppdatera sina egna uppgifter. 
Här har även föreningarnas ett ansvar att i medlemsregistret registrera de uppgifter som föreningen 
får del av.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 Att anse motionen besvarad 


