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1 Inledning 
Denna policy gäller för medarbetare, elever, barn inom förskolan samt 
förtroendevalda i Lekebergs kommun. Läs även Policy för rökfri arbetstid.  

2 Lokaler 
 Vid kommunala arrangemang ska kommunen informera om att 

arrangemanget, så långt det är möjligt, ska vara fritt från parfym-, 
rakvatten- och röklukt så att så många som möjligt ska kunna delta 

 Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är 
möjligt, vara fri från starka dofter 

 Medarbetare/förtroendevalda/elever i kommunen ska i möjligaste mån 
undvika parfym och rakvatten när de vistas i kommunens 
verksamhetslokaler 

 Medarbetare/förtroendevalda/elever/barn inom förskolan med pälsdjur i 
hemmet bör tänka på att inte umgås med djuren innan de går till 
kommunens verksamhetslokaler. Om så sker bör personen byta kläder 
innan hen lämnar hemmet. 

 I vissa av kommunens verksamhetslokaler för vård- och omsorg tillåts 
pälsdjur och övriga husdjur att vistas. Se lokala rutiner för respektive 
verksamhetslokal inom vård- och omsorg.   

 Medarbetare/förtroendevalda/elever får inte besöka kommunens 
verksamhetslokaler i kläder som använts/används i stall 

 Elever och medarbetare personal i skolan lämnar sina ytterkläder i 
kapprum eller klädskåp om möjlighet finns 

 Inga doftande eller blommande växter ska finnas i kommunens 
verksamhetslokaler. Undvik även Benjaminfikus, gran och björkris på 
grund av stor risk för allergi 

 Konstgjorda växter i kommunens verksamhetslokaler ska duschas 
regelbundet 

 Medarbetare/förtroendevalda/elever ska undvika att förvara saker i 
öppna hyllor i kommunens verksamhetslokaler. Böcker och material bör 
så långt det är möjligt förvaras i skåp med stängda dörr. Material bör inte 
stå framme mer än tillfälligt 

 Möbler och inredning som köps in till kommunens verksamhetslokaler 
ska vara anpassade för offentlig miljö. Inredningsmaterial ska avge så låg 
halt kemiska ämnen till omgivningen som möjligt (lågemitterande). Detta 
köps in från kommunens upphandlade företag för kontorsinredning.  

 Endast whiteboardtavlor med whiteboardpennor utan starkt 
lösningsmedel ska användas i verksamheterna. 

3 Städning 
 Städning sker enligt kommunens städprogram. Där tydliggörs 

verksamheternas eget ansvar när det gäller ordning och rengöring av sin 
utrustning och textilier 

 Tvätt av textilier bör ske efter behov. Respektive chef ansvarar för att rutiner 
för detta tas fram 
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 Medarbetare personal inom skolan ansvarar för att barn och elever 
informeras om städrutinerna och att rutiner beträffande ordningen i 
lokalerna, klassrummen efterlevs så att städning underlättas. (Endast fria 
ytor städas). Extra städning så kallad allergistädning sker vid behov. 

4 Mat 
 I Lekebergs kommun serveras inte jordnötter och nötter i skolrestaurangerna 

(hit räknas t.ex. hasselnöt, paranöt, valnöt, mandel). Motivet till detta är att 
på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för svåra allergiska reaktioner 
(allergichock) 

 Lekebergs kommun serverar individuellt tillrättalagd kost enligt Rutin för 
specialkost 

 Vårdnadshavare till barn i skola och förskola ansvarar för att personal 
informeras om barnets allergi 

5 Övrigt 
 Medarbetare ansvarar för att förekommande dekaler, skyltar, information 

anslås i kommunens verksamhetslokaler. Kommunikatören ska kontaktas vid 
utformning av denna information.  


