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Handlingar i ärendet:  
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MISSIV 1(1) 

2014-01-17 LJ2012/1299 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

  Landstingsfullmäktige  

Motion: Stärk Landstingets kunskap och 
kompetens om kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet:  

 

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende kemikalier, förstärks 

med sakkunniga inom området,  

 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även om fatta följande, 

 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och samhället när det 

gäller hälsofarliga kemikalier.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-12-17.  

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta   

 

att motionen är besvarad.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 

 

 

 

 

 

 



 

YTTRANDE  1(2) 

2013-10-08 LJ 2012/1299 

  

 

   

Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Stärk Landstingets kunskap och 
kompetens om kemikaliers inverkan på barn 
 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet 
att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende kemikalier, förstärks 
med sakkunniga inom området 
att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta följande: 
att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och samhället när det 
gäller hälsofarliga kemikalier. 
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande. 
 

Utskottets beredning 
Utskottet har inhämtat information från barnhälsovården om hur man idag arbetar 
med dessa frågor och där finns ett stort intresse av att öka kompetensen kring 
dessa frågor med förbättrad och ökad utbildning. Vidare har utskottet haft en 
föredragning om barn och kemikalier från Arbets- och miljömedicinskt centrum i 
Linköping.  
 
Utskottet ser positivt till motionens intentioner och menar att frågan är mycket 
viktig och att barnhälsovården behöver få tillgång till mer kunskap om ämnet barn 
och kemikalier i vardagsmiljön. 
 
Kompetensen i dessa frågor finns i första hand för Landstingets vidkommande på 
Arbets- och miljömedicin i Linköping. Enheten skulle på ett bättre sätt kunna 
användas som utbildare av Landstingets personal inom barnhälsovård och 
kvinnohälsovård. Eftersom många kemikalier kan påverka även fostret är det 
viktigt att även kvinnohälsovården får information och kunskap om dessa frågor.  
 
I Örebro läns landsting pågår ett projekt där Arbets- och miljömedicin utbildar 
barnsjuksköterskor och barnmorskor om kemikalier i vardagsmiljön så att de kan 
ge råd om hur man minskar exponeringen. 
 
 



 

YTTRANDE  2(2) 

2013-10-08 LJ 2012/1299 

 
 

 

Folkhälsosektionen inom Landstinget i Jönköpings län har ansökt om medel i 
budget för 2014 för att starta ett projekt för att förbättra rådgivning till föräldrar 
ang. kemikalier. 
För att vara i framkant i miljömedicin behövs forskning om hur kroppen tar upp 
kemikalier och hur man kan minska kemikalierna i kroppen men också för att ta 
fram informationsmaterial till BVC som är kvalitetssäkrat.  
 
Kemikalieinspektionen ger i princip årligen ut en skrift om barn och kemikalier, 
fakta och råd om ur man kan minska barnens exponering. Detta material bör 
användas som ett obligatoriskt material att ge blivande och nyblivna föräldrar, ett 
uppdrag som kvinnohälsovården troligen skulle kunna göra redan idag. Det 
informationsmaterial som ska tas fram i det nya projektet ska vara mer handfast 
och specialiserat och tas fram av Arbets- och miljömedicin i Linköping. 
 
Utskottet menar att Landstinget i första hand bör använda den kunskap och 
kompetens som finns på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Det är 
Landstingets centrum för dessa frågor. Landstinget i Jönköpings län bör snarast 
utvidga samarbetet med dem och ta del av deras resurser för att stärka barn- och 
kvinnohälsovården inom detta område.  
Även Landstingets miljöråd ska involveras i detta arbete och bl.a. kunna förmedla 
kontakterna med Arbets- och miljömedicin. 
Det är viktigt att personal inom barnhälsovård och kvinnohälsovård ska ges 
möjlighet till vidareutbildning och kunskapsinhämtning om riskerna med 
kemikalier i närmiljön så föräldrar kan nås med värdefull information. 
 

Förslag till beslut 
 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att med ovanstående anse motionen besvarad. 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande  

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare  

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 57- 66 

Tid: 2013-10-08 kl. 16.30-17.30 
 

 

Plats: Hotell Renaissance Bryssel 

§ 59 

Dnr 

LJ 

2012/ 

1299 

Motionen – Stärk Landstinget kunskap och kompetens 

om kemikaliers inverkan på barn. 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet 

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 

kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta 

följande: 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö 

och samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier. 

 

Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 

yttrande. 

Vid tidigare möten har Landstingets 

barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin medverkat samt 

Ingela Helmfrid biolog och Bengt Ståhlbom 

verksamhetschef från Arbets- och miljömedicin i Linköping. 

Vid föregående möte med Allmänpolitiska utskottet  

2013-09-10 diskuterades ett förslag till yttrande och 

utskottet ville då ha vissa förändringar bl.a. om miljörådets 

roll i arbetet. Planeringsgruppen har nu omarbetat förslaget 

till yttrande något och förslaget innebär att motionen anses 

besvarad. Förslaget diskuteras. 

Erik Lagärde framför att texten om Miljörådet ska ändras 

från bör involveras till ska involveras. 

 

Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla denna ändring samt att i övrigt 

bifalla förelagt förslag till yttrande samt att anse motionen 

besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 57- 66 

Tid: 2013-10-08 kl. 16.30-17.30 
 

 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Urban Persson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 212-238 

Tid: 2013-12-17, kl 13:00-16:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 219 

Dnr 

LJ2013/

1299 

Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om 

kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 

kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området,  

 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även om fatta följande, 

 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och 

samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.  

 

Motionen har behandlats av Allmänpolitiska utskottet har avgivit 

yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta   

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Marcus Eskdahl   

§  

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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