
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 1-21 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 
Plats: Regionens Hus, sal A 

§ 6 Motion - Barns rätt till en giftfri miljö 
Diarienummer: RJL 2016/425 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad 

Reservationer 

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande med 

instämmande av Vänsterpartiet.  

Sammanfattning  

Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) 

har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri miljö. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22 

 Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö daterad 2016-02-

16  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist yrkar bifall till motionen i sin helhet, i yrkandet 

instämmer Carina Ödebrink och Mikael Ekvall.  

 

Rune Backlund yrkar bifall till nämndens förslag om att motionen är 

besvarad.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 

styrelsen bifaller nämndens förslag att motionen är besvarad.  

 

 

 

Votering begärs med följande voteringsproposition:  

JA för bifall till föreliggande tillika nämndens förslag.  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 1-21 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 
NEJ för bifall till motion.  

 

JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, Malin 

Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och 

Malin Wengholm. 

 

NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel 

De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

Styrelsen beslutar att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Rachel De Basso   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand   



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§118 Motion - Barns rätt till en giftfri miljö
Diarienummer: RJL 2016/425

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att

 Motionen är besvarad

Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) 
har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri miljö.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22
 Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö daterad 

2016-02-16

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt Petersson yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Erik Hugander yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
nämnden bifaller föreliggande förslag att motionen är besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Vid protokollet

Siv Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

o

Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län

Regionfullmäktige

Motion – Barns rätt till en giftfri miljö

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att: 

 Motionen är besvarad

Sammanafttning
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) har 
inkommit med en motion till regionfullmäktige om; Barns rätt till en giftfri miljö. 

Information i ärendet
I motionen till regionfullmäktige har Annica Nordqvist (MP), Sibylla 
Jämting(MP) och Mihai Banica (MP) föreslagit:

 att hälso- och miljökraven skärps i upphandlingen för att få en bättre miljö 
inom regionens olika verksamheter där barn vistas och säkerställer att 
inköp sker så att lägstapris inte är styrande (Se beslut i EU-parlamentet 
2014)

 att Regionen antar ett handlingsprogram för att en giftfri miljö upprättas 
inom Familjecentral, BVC och i andra barnmiljöer. Kartläggning och plan 
skall visa på utbyte av inredning, material, hudvårdsprodukter och 
leksaker mm till mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.

 att det rensas ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier inom 
barnmiljöer.

 att det ges stöd till verksamheterna att implementera kraven på 
egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen.

 att det ställs krav på giftfria material vid nybyggnationer och renoveringar 
så att inte nya problem uppstår.

 att det implementeras krav mot miljögifter och farliga kemikalier (där 
sådana inte finns) i de delar av styrdokument som berör barnmiljöer och 
att dessa följs upp årligen.

 att försiktighetsprincipen ska gälla.

Innehållet i våra produkter och varor är ett område som vi behöver arbeta med
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och är därför med som en aktivitet/åtgärd i arbetet med program för Hållbar 
utveckling 2017 – 2020.  

I samband med arbetet med programmet har förberetts ett arbete med fokus på 
miljömålet Giftfri miljö. Målsättningar med arbetet är 

- Ökad kunskap om kemiska hälsorisker för prioriterade målgrupper. 
- Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i varor genom att byta ut varor med 
mindre lämpligt innehåll.
- Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor, det ska vara lätt att välja 
rätt. 

Syftet är att genomlysa vad regionen behöver göra för att bidra till en giftfri 
vardag för barn i regionens verksamheter och huvudsak i neonatal verksamhet 
men även familjecentraler. Olika ansvarsområden kommer att konkretiseras och 
ansvar fördelas mellan olika funktioner och verksamheter. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Arne Andersen
Regiondirektör Direktör verksamhetsstöd och service



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§7 Motion - Barns rätt till en giftfri miljö
Diarienummer: RJL 2016/425

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) 
har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri miljö.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22
 Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö daterad 

2016-02-16

Beslutet skickas till 
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 
95-107
Tid: 2016-11-15 kl.13.00-18:05

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 96 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande justering, 
ärende 3: Motion – Barns rätt till en giftfri miljö, behandlas ej vid 
dagens sammanträde utan tas upp på kommande nämndsammanträde. 

Erik Hugander önskar även till agendan lägga en övrig fråga avseende 
arbetsgrupper. 

Elin Rydberg önskar att man till ett kommande sammanträde får en 
redovisning från Klimatrådet med handlingsplan för 2017. 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Ordförande

          Bengt Pettersson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län

Presidium i nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö

Motion – Barns rätt till en giftfri miljö

Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och 
Mihai Banica (MP) lämnas information i ärendet. Efter behandling i presidium i 
nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
I en motion till regionfullmäktige har Annica Nordqvist (MP), Sibylla 
Jämting(MP) och Mihai Banica (MP) föreslagit:

 att hälso- och miljökraven skärps i upphandlingen för att få en bättre miljö 
inom regionens olika verksamheter där barn vistas och säkerställer att 
inköp sker så att lägstapris inte är styrande (Se beslut i EU-parlamentet 
2014)

 att Regionen antar ett handlingsprogram för att en giftfri miljö upprättas 
inom Familjecentral, BVC och i andra barnmiljöer. Kartläggning och plan 
skall visa på utbyte av inredning, material, hudvårdsprodukter och 
leksaker mm till mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.

 att det rensas ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier inom 
barnmiljöer.

 att det ges stöd till verksamheterna att implementera kraven på 
egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen.

 att det ställs krav på giftfria material vid nybyggnationer och renoveringar 
så att inte nya problem uppstår.

 att det implementeras krav mot miljögifter och farliga kemikalier (där 
sådana inte finns) i de delar av styrdokument som berör barnmiljöer och 
att dessa följs upp årligen.

 att försiktighetsprincipen ska gälla.

Innehållet i våra produkter och varor är ett område som vi behöver arbeta med
och är därför med som en aktivitet/åtgärd i arbetet med program för Hållbar 
utveckling 2017 – 2020.  
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I samband med arbetet med programmet har förberetts ett arbete med fokus på 
miljömålet Giftfri miljö. Målsättningar med arbetet är 

- Ökad kunskap om kemiska hälsorisker för prioriterade målgrupper. 
- Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i varor genom att byta ut varor med 
mindre lämpligt innehåll.
- Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor, det ska vara lätt att välja 
rätt. 

Syftet är att genomlysa vad regionen behöver göra för att bidra till en giftfri 
vardag för barn i regionens verksamheter och huvudsak i neonatal verksamhet 
men även familjecentraler. Olika ansvarsområden kommer att konkretiseras och 
ansvar fördelas mellan olika funktioner och verksamheter. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Arne Andersen
Regiondirektör Direktör verksamhetsstöd och service
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Förvaltningsnamn

Regionfullmäktige

Motion – Barns rätt till en giftfri miljö

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår Regionfullmäktige besluta att

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) har 
inkommit med en motion om; Barns rätt till en giftfri miljö. Motionen föreslås 
vara besvarad.

Information i ärendet
I en motion till regionfullmäktige har Annica Nordqvist (MP), Sibylla 
Jämting(MP) och Mihai Banica (MP) föreslagit:

 att hälso- och miljökraven skärps i upphandlingen för att få en bättre miljö 
inom regionens olika verksamheter där barn vistas och säkerställer att 
inköp sker så att lägstapris inte är styrande (Se beslut i EU-parlamentet 
2014)

 att Regionen antar ett handlingsprogram för att en giftfri miljö upprättas 
inom Familjecentral, BVC och i andra barnmiljöer. Kartläggning och plan 
skall visa på utbyte av inredning, material, hudvårdsprodukter och 
leksaker mm till mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.

 att det rensas ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier inom 
barnmiljöer.

 att det ges stöd till verksamheterna att implementera kraven på 
egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen.

 att det ställs krav på giftfria material vid nybyggnationer och renoveringar 
så att inte nya problem uppstår.

 att det implementeras krav mot miljögifter och farliga kemikalier (där 
sådana inte finns) i de delar av styrdokument som berör barnmiljöer och 
att dessa följs upp årligen.

 att försiktighetsprincipen ska gälla.
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Innehållet i våra produkter och varor är ett område som vi behöver arbeta med
och är därför med som en aktivitet/åtgärd i arbetet med program för Hållbar 
utveckling 2017 – 2020.  

I samband med arbetet med programmet har en handlingsplan med fokus på 
miljömålet Giftfri miljö tagits fram. Syftet är att genomlysa vad regionen behöver 
göra för att bidra till en giftfri vardag för barn i regionens verksamheter och 
huvudsak i neonatal verksamhet men även familjecentraler. I handlingsplanen 
beskrivs olika typer av åtgärder och ansvar fördelas.

Agneta Jansmyr Arne Andersen
Regiondirektör Direktör verksamhetsstöd och service



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05

Plats: Regionens hus, sal B

§12 Motion: Barns rätt till en giftfri miljö
Diarienummer: RJL 2016/425

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 Motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har genom Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) 
och Mihai Banica (MP) har inkommit med en motion till 
regionfullmäktige gällande barns rätt till en giftfri miljö där man bland 
annat föreslår att en översyn av miljögifter bör ske.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22

Beslutet skickas till 
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-09-29 kl.08.30-12.55

Plats: Regionens hus, sal B

§10 Motion från Miljöpartiet: Barns rätt till en giftfri 
miljö
Diarienummer: RJL 2016/425

Beslut
 svaret på motionen sambehandlas tillsammans med 

programmet för hållbar utveckling 2017-2020, Mål 
inriktning och åtgärder som behandlas av nämnden i 
november. 

Sammanfattaning
Miljöpartiet har inkommit med en motion till regionfullmäktige 
gällande barns rätt till en giftfri miljö där man bland annat föreslår att 
en översyn av miljögifter bör ske.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist






