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Yttrande över remiss från finansroteln ang motion 2002:11 om policy för exponering för
elektriska fält, och motion 2003:65 om förbättrad vård för elöverkänsliga
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturnämnden föreslås besluta
att till finansroteln yttra sig över motion 2002:11 och motion 2003:65 ang åtgärder mot
elöverkänslighet i enlighet med förslagsskrivelse.
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BAKGRUND

Finansroteln har remitterat två fullmäktigemotioner till bl a kulturnämnden; dels en motion av LenaMaj Andling (mp) m fl om policy för exponering för elektriska fält, dels en motion av Mikael
Freimuth (m) m fl ang förbättrad vård för elöverkänsliga.
Motionen (2002:11) om policy för exponering av elektriska fält tar upp forskningen kring
överkänslighet och betonar behovet av mer forskning Det finns rekommendationer från ett antal
expertorganisationer om att iaktta försiktighet.
Landstinget behöver ta elöverkänslighet mer på allvar, menar motionärerna, och sålunda ta fram en
policy som omfattar elkvalitet, elmiljö och arbetsmiljö i stort. Landstinget bör också se till att det finns
specialinredda mottagningar för elöverkänsliga personer. Det är också viktigt att arbeta med en
attitydförändring hos medicinsk personal, och att öka deras kompetens; även hjälpmedelsområdet bör
ses över.
Den andra motionen (2003:65) med Mikael Freimuth (m) m fl som förslagsställare berör samma
ämnesområde, elöverkänsligheten. Den betonar, förutom vad som framkommer i den föregående
motionen, att landstinget dessutom bör se till att länets sjukhus har möjlighet att ta emot
elöverkänsliga personer för vård i en elsanerad miljö.
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FÖRVALTNINGSKONTORETS SYNPUNKTER

Kulturförvaltningens verksamhet är en elintensiv miljö. Det finns därför all anledning att beakta de
förslag som motionärerna framför. En landstingspolicy om hur elöverkänsligheten skall hanteras bör
utarbetas. Landstingets verksamheter, såväl kontors- som sjukhusmiljö, bör kartläggas i fråga
elpåverkan. Mätningar och kartläggning av elektromagnetiska fält har tidigare utförts inom
kulturförvaltningen, bl a i förutvarande lokaler i Gröndal med viss ombyggnation av byggnadens
elsystem som följd. En mer systematisk kartläggning med beaktande av landstingets hela verksamhet
vore därför att välkomna,
Förvaltningskontoret föreslår därför kulturnämnden att tillstyrka motionärernas förslag i enlighet med
förslagsskrivelsen
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