Pressinformation med anledning av skrivelser från el- och frekvenskänsliga
Brev från el- och frekvenskänsliga har kommit till
- Kommunstyrelsen, med begäran om avstängning av det trådlösa bredbandet.
- Miljö- Hälsoskyddsnämnden, för att tvinga fram en avstängning med anledning av att
det trådlösa bredbandet skulle vara hälsofarligt och bryta mot miljöbalken.
- Socialnämnden, med begäran om garantier om rehabiliteringsbostäder och områden.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Bedömningen om trådlöst bredband är hälsofarligt görs av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. På sitt
sammanträde den 7 mars beslutade nämnden förelägga Teracom att lämna uppgifter om sändarnas
placering, riktning, utbredning, frekvens och styrka på strålningen. Dessutom ska de lämna en samlad
beskrivning av den tekniska funktionen och bedömning av strålrisker från det trådlösa bredbandet. De
ska också göra en mätning av strålningen från det trådlösa bredbandet. Resultat ska redovisas till
nämnden senast den 10 april 2006.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 8 mars 2006:
Att avvakta miljö- och hälsoskyddsnämndens fortsatta prövning av ärendet.
Kommunen har upphandlat funktionen bredband till 99 procent av medborgarna. Upphandlingen är
gjord utifrån gällande normer och regler. Entreprenören har ansvaret för utbyggnaden och att
utrustningen följer nationell lagstiftning och inte är hälsofarlig.
Mätning upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling och genomförs som planerat.
Kommunen skall verka för långsiktiga lösningar för de el-överkänsliga i kommunen.
En tjänstemannagrupp tillsättes under kommundirektörens ledning där personal från
kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar för att ge förslag till
kommunstyrelsen om hur kommunen kan arbeta vidare med frågan.
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott tar upp ärendet den 15 mars.
Det fortsatta arbetet
Den sedan tidigare beslutade mätningen och dokumentationen genomförs som planerat. Mätningen
upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Ansvar för detta har Richard Sånnek.
Socialnämnden har prövningsansvaret för bistånd till enskilda. Ansvarig tjänsteman är Åke Olsson.
Ansvaret för den medicinska delen ligger inte på kommunen utan är Primärvårdens. Detta hanteras av
respektive Vårdcentral.
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