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Policy för doftfrihet i kommunens verksamheter 
 

 

 

Policyns syfte 
Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har 

samband med starka dofter samt att underlätta tillvaron för människor som har 

allergier och astma eller annan överkänslighet. Det innebär att den fysiska 

miljön i kommunens lokaler ska anpassas så att tillgängligheten för 

doftkänsliga personer säkras. 

 

Bakgrund 
Många av de verksamheter som kommunen bedriver omfattas av miljöbalkens 

krav på inomhusmiljöer, t ex inom områdena utbildning, vård och annat 

omhändertagande, olika boendeformer och offentliga lokaler. Den som äger 

en fastighet eller driver en verksamhet ska ha kunskap om hur miljöerna 

påverkar människors hälsa och fortlöpande bevaka vilka risker som kan 

finnas. Redan när man konstaterar en risk för olägenhet ska denna förebyggas 

genom lämpliga åtgärder. I begreppet olägenhet för människors hälsa 

innefattas påverkan på människor t ex allergiker. 

 

Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivare att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, där bl a inomhusmiljö och allergifrågor ingår. 

 

Parfymerade produkter och andra irriterande dofter kan orsaka besvär på olika 

sätt såsom luftvägsbesvär, astma, huvudvärk m m. Produkter att särskilt 

beakta är t ex 

 parfymer, rakvatten och andra kroppsvårdsprodukter, tvätt- och 

sköljmedel. 

 rengöringsmedel 

 blommor och växter 

 doftljus, doftblock m m 

 

Beträffande röklukt har kommunen sedan tidigare beslutat om rökfri arbetstid 

i och i nära anslutning till kommunens lokaler. 
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Enligt kommunens rutiner ställs vid upphandling av kemiska produkter krav 

på doftfrihet.   

 

Mål 
Ingen som vistas i, arbetar i eller besöker lokaler där kommunal verksamhet 

bedrivs ska drabbas av symtom på grund av starka dofter. 

 

  

Handlingsplan 
Personal, brukare, förtroendevalda och allmänhet ska informeras om vikten av 

att visa hänsyn och inte använda parfym eller andra starkt doftande 

hygienprodukter vid arbete i eller besök i kommunala lokaler. 

 

Förtroendevalda ansvarar för att följa policyn genom att inte använda starkt 

doftande hygienprodukter under tid de utför uppdrag mot ersättning. 

 

Medarbetare ansvarar för att följa policyn genom att inte  använda starkt 

doftande hygienprodukter under arbetstid. 

 

Varje chef ansvarar för att regelbundet informera om policyn på 

arbetsplatsträffar samt vid nyanställning. 

 

Tydlig skyltning skall ske i kommunala lokaler om att starka dofter kan ge 

besvär och att dessa dofter skall undvikas. 

 

Kommunens verksamheter ska i första hand använda sig av de doftfria 

kemiska produkterna som ingår i kommunens upphandling. 

 

Uppföljning 
Denna policy ska följas upp i samband med verksamheternas årliga 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 


