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Motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om fortsatt miljöarbete för
att förbättra folkhälsan steg 2
I augusti 2005 kom rapporten ”De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra
folkhälsan hos befolkningen i Stockholms län” ut. Sedan dess har miljöförvaltningen
försökt att arbeta för att de förslag till åtgärder som föreslås i rapporten ska uppnås
genom att sätta mål för arbetet bl. a. i miljösteg 5.
I rapporten gjordes tydliga definitioner och avgränsningar. Rapporten beaktade de
miljöfaktorer man då kände till hade en vetenskapligt fastställd effekt på hälsan. Fem
år har gått sedan arbetet påbörjades och arbetet behöver revideras samt utökas att nu
även omfatta de områden som inte togs med. Dessa områden är säker strålmiljö och
kemikalier.
Det finns idag forskning som beskriver hur dessa områden påverkar människors
hälsa. I arbetet är det viktigt att samverka med både inhemsk och internationell
expertis inom de olika kunskapsområdena. Arbetet bör därför ta ett brett grepp om
forskningsläget så att ämnesområdena blir belysta på både cellnivå och beteendenivå.
Då forskning ska granskas och även djupintervjuer av drabbade kunna tillämpas kan
det vara lämpligt med ett samarbete med Karolinskas folkhälsoakademi och
landstingets enhet för utveckling och styrning.
Det är dags för ett mer ödmjukt förhållningssätt där landstinget i större omfattning än
tidigare hänvisar till försiktighetsprincipen, särskilt vid utarbetande av strategier för
förebyggande av ohälsa inom områdena säker strålmiljö och kemikalier.
Mål inom områdena elektromagnetisk strålning/fält och kemikalier bör både vara
kopplade till vad naturen klarar av att bryta ner och till vad människan klarar av att
assimilera utan att få konsekvenser på hälsan. Mål för dessa områden bör i ett första
steg avgränsas till att beröra landstingets verksamheter och de bör vara både
kortsiktiga och långsiktiga. För att kunna ta ett större samhällsgrepp runt dessa
områden krävs både nationella och internationella insatser.
Miljösteg 6 är i sin linda. Innehåll och mål för arbetet diskuteras nu ute bland
landstingets miljösamordnare. Kemikalier har varit föremål för flera samordnarmöten
och arbetet har kommit en bra bit på väg. Det är nu dags att gå vidare.

Miljöpartiet de Gröna föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar

att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att uppdatera rapporten ”Tio miljöåtgärder”
så att den uppdaterade versionen stämmer överens med aktuell forskning

2 (2)

att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att, i samarbete med landstingets enhet för
utveckling och styrning samt andra intressenter, ta fram ett brett och djupt
forskningsunderlag som belyser hur ämnesområdena elektromagnetisk
strålning/fält och kemikalier påverkar människors hälsa på både cell- och
beteendenivå

att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till strategi i
miljösteg 6 som innefattar långlivade kemikalier och området elektromagnetisk
strålning och elektromagnetiska fält
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