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*Förslag till doftfrihet i kommunens verksamheter.*

*Bakgrund*.

I Sverige är 6.3 % av befolkningen doftöverkänsliga och cirka 1/3 upplever

obehag när de utsätts för påträngande dofter.  Antalet ökar år från år.

Diagnosen är Sensorisk  Hyperreaktivitet ( SHR) och ställs utifrån symtom

och provokationstester.  Det kemiska sinnet har överreagerat. SHR är ett

handikapp.  Att leva med SHR innebär en kamp varje dag för att undvika

dofter och kemikalier – på bussen,  i affären,  på biografen och inte minst

vid kontakt med vårdgivare och myndigheter.  SHR ska ej förväxlas med

allergi, även om benämningar som parfym- och doftallergier förekommer.  Det

finns ingen verksam medicin eller annan behandling som hjälper.  Reaktionen

på dofter  varierar, men vanliga besvär är svåra astmaliknande tillstånd:

svår nästäppa, huvudvärk och migrän, nedsatt tankefömåga och svår trötthet

som kan sitta i flera dagar efter exponering.  De flesta med diagnosen SHR

har väldigt svårt att fungera i samhället  och på sitt arbetet men även

socialt .

Den kemiska överkänsligheten gör att de dessutom har besvär med en lång rad

produkter som vi omger oss med i vardagen.

*Vad utlöser besvären?*

Kroppsvårdande produkter så som parfymer, rakvatten, schampo, lotion,

deodoranter och hårvårdsprodukter som inte är helt parfymfria/doftfria.

Tvätt, rengöring och lokalvård.

Parfymerade tvålar i  Tvålautomater , tvätt av lakan o handdukar med

parfymerat tvättmedel inkl sköljmedel.  Städning kan i dag lätt skötas med

metoder utan kemikalier och dofter.

Andra orsaker:  Röklukt - även från kläder, blommor,  färg,  matos,  nya

möbler etc..

*Verksamheter som bör omfattas av beslutet:

*

Hemtjänst                                 personal

Äldreboende                              personal lokal

Skolor                                       personal lokal

Barnomsorg                               personal lokal

Bibliotek                                    personal lokal

Badhus och gym                        personal lokal

Sporthallar                                 lokal

Kommunens övriga verksamhet där det förekommer möten med brukare och

besökare.
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Av kommunens miljöpolicy framgår att relevanta miljökrav skall ställas vid

upphandling, beställningar och inköp. Således skall kravmärkta, doftfria

produkter användas. När det gäller rökning bör det vara förbud att röka i

arbetskläder som kommunen tillhandahåller och i omedelbar närhet av

kommunens lokaler.

Handikappolitiken syftar till att skapa ett likvärdigt medborgarskap. En del

i det arbetet är att åtgärda bristande tillgänglighet i samhället.

Nationell handlingsplan för handikappolitiken

I Nationell handlingsplan för handikappolitiken – Från patient till

medborgare som antogs av riksdagen år 2000 finns tre prioriterade områden;

tillgänglighet, bemötande och att handikapperspektivet ska genomsyra alla

samhällssektorer. De nationella målen för handikappolitiken innehåller en

samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att

människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhället och att

jämlikhet uppnås mellan könen för personer med funktionshinder.

Det betonas särskilt att planen omfattar alla personer med funktionshinder

(även dolda) och att tillgänglighet inte endast omfattar fysisk

tillgänglighet till lokaler och verksamheter utan också att t ex personer

med allergi och annan överkänslighet får ökade möjligheter att röra sig

fritt i olika miljöer.

Med stöd av ovanstående nationella handlingsplan föreslår jag att

kommunfullmäktige,

1) beslutar om doftfrihet i verksamheten i enlighet med bifogat förslag samt

att

2) beslut tas om lämpliga åtgärder för uppföljning och genomförande av

ovanstående beslut.

--

Vänliga doftfria hälsningar,

Ingvor Andersson

mail: ingvor@doftfri.se

web: http://www.doftfri.se/
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