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1. Inledning 
I en skolklass idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två 
med födoämnesöverkänslighet. Antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat med 50 
procent sedan 2003 (från sex till nio procent). En rapport från Socialstyrelsen visar också att 
allergierna bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013).  
 
I Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskola och Bra mat i skola förtydligas att 
nötter, inklusive mandel och jordnötter inte ska förekomma, eftersom de kan utlösa allergiska 
reaktioner.  
 
Astma och Allergi Förbundet identifierar fem viktigare områden att arbeta med för att öka 
tillgängligheten i skola och barnomsorg: städning, klasskamrater med pälsdjur, dofter, 
tobaksrök och ventilation. 
 
Kungälvs kommun har tidigare haft en Allergistrategi (2002) som blivit inaktuell utifrån flera 

aspekter. Till exempel finns inte samverkansorganisationen FALK och Allergikommittén 

längre. Delar av innehållet i den tidigare allergistrategin har implementerats i andra rutiner 

och styrdokument.  

2. Relation till andra styrdokument 
Denna tillämpningsanvisning är ett underdokument till Kostpolicyn. Allergiperspektiv lyfts 
även i dokumentet, En tobaksfri generation, Riktlinjer mot tobak – Grundskolan 2014. 

3. Syfte 
Syftet med tillämpningsanvisningen är att undanröja hinder för att öka tillgängligheten.  

4. Mål och viljeinriktning 
Målsättningen med tillämpningsanvisningen är att eliminera och minska risker kopplade till 

nötter, mandel och andra allergener i lokaler som nyttjas av sektor skola, kulturskolan, trygga 

ungdomsmiljöer (TUM), kommunens idrottshallar samt biblioteken. 

5. Förbud mot nötter, jordnötter och mandel 

 Lokal som nyttjas av sektor skola och trygga ungdomsmiljöer ska vara helt fri från 

nötter, jordnötter och mandel dygnet runt, året runt. Vid extern uthyrning av dessa 

lokaler ska hyresgäst informeras om förbud.  

 Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt, 

pistagenöt och macadamianöt. 

 Däremot är muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt inga egentliga nötter och omfattas inte 

av förbudet. 

 Förbudet gäller även i samband med skolresor och utflykter (t ex matsäck medtagen 

hemifrån). 

6. Särskild hänsyn för att undvika allergener från dofter och pälsdjur 

 All personal verksam i de lokaler som nyttjas av sektor skola ska sträva efter att vara 

”parfymfria” under arbetstid. 
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 Viktigt att informera elever i samband med idrott och hälsa om vikten av att använda 

deodorant och andra dofter i omklädningsrummet på ett respektfullt vis. Att det finns 

elever som kan vara/är känsliga för starka dofter. 

 Lokaler som nyttjas av sektor skola, trygga ungdomsmiljöer (TUM), kommunens. Ska 

vara helt fria från pälsdjur dygnet runt, året runt (undantaget tjänstehundar i arbete).  

 Särskild hänsyn behöver också tas för att undvika indirekt överföring av allergener från 

pälsdjur till exempel via kläder. 

7. Övriga allergener – individuella anpassningar och egenvård 

 För att möta individuella behov och undvika risker kan ytterligare regleringar gälla lokalt 

på olika enheter. 

 För allergiska elever som kan behöva hjälp med akutmedicin ska en egenvårdsplan 

upprättas. 

8. Levandegöra 

 Tillämpningsanvisningen arbetas in i sektor skolas mall för egenkontroll och blir på så vis 

en del av verksamhetsutövarens löpande arbete med riskbedömningar och uppföljning. 

 Tillämpningsanvisningen innehåll anslås och efterlevas i sektor skolas, trygga 

ungdomsmiljöers lokaler.   

 Verksamhetsutövaren har ett särskilt ansvar för att informera elever och vårdnadshavare 

samt medarbetare om tillämpningsanvisningens innehåll.  

9. Uppföljning 

 Tillämpningsanvisningen arbetas in i sektor skolas mall för egenkontroll och blir på så vis 

en del av verksamhetsutövarens löpande arbete med riskbedömningar och uppföljning. 

 Skolhälsovården har ett särskilt ansvar för att tillsammans med vårdnadshavare överföra 

och samla in information om allergiska elever. 

 


