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Hej 
 
Tack för ditt brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. Jag har blivit ombedd att besvara brevet och 
ber om ursäkt för att det har dröjt. Inledningsvis vill jag bekräfta att Utbildningsdepartementet har tagit 
del av Strålskyddsstiftelsens öppna brev samt era frågor angående trådlös teknik i skolan och 
förskolan. 
 
Först och främst vill jag förtydliga att Utbildningsdepartementet i tidigare brevsvar inte har förmedlat 
någon egen hållning i frågan. Att bedöma risker med strålning och elektromagnetiska fält faller inte 
under departementets eller regeringens ansvar, utan görs av fristående myndigheter. 
Folkhälsomyndigheten har bland annat följande information på sin webbplats: ”Trots att forskning om 
elöverkänslighet har pågått under många år har inga resultat kommit fram som kan förklara 
sambanden mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Därför finns det för närvarande inte 
något vetenskapligt stöd för att det finns något orsakssamband mellan exponering för EMF och 
symtom.” Läs gärna mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-
och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/elektromagnetiska-falt/eloverkanslighet/ 
 
Varken utbildningsministern eller tjänstemän på Utbildningsdepartementet kan eller får kommentera 
hur Miljöbalken ska tolkas eller tillämpas. I regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, finns 
bestämmelser som innebär att ingen myndighet, och inte heller ett enskilt statsråd, regeringen eller 
ens riksdagen får bestämma eller lägga sig i hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett särskilt fall i 
ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller som rör tillämpningen av lag. 
 
Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till verksamheter enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler. 
Här finns information om tillsynsvägledning för förskolor: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-
miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/ 
Här finns information om ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/inomhusmiljon-i-
skolan/ 
 
Gällande trådlös teknik skriver Strålsäkerhetsmyndigheten följande på sin webbplats: 
”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk 
används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av 
vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Det finns inga vetenskapligt 
grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. 
Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på 
skolor eller i hemmiljö. Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat 
Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga kommitté (SCHEER). Även 
strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.” Läs 
gärna mer: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-
teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/ 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linnea Ilbring 
Departementssekreterare 
Utbildningsdepartementet 
Kommunikationssekretariatet 
103 33 Stockholm 
www.regeringen.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/elektromagnetiska-falt/eloverkanslighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/elektromagnetiska-falt/eloverkanslighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
http://www.regeringen.se/

