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Nytt material om elektromagnetiska fält och arbetsmiljö 

Starka elektromagnetiska fält kan påverka till exempel 
elektroniska implantat, och i vissa fall människors hälsa. Nu finns 
ett material från Prevent till stöd för att kartlägga, riskbedöma och 
förebygga riskerna. 

 

På Prevents webbplats finns nu en ämnessida med material för 
att stötta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser med starka 
elektromagnetiska fält, bland annat inom stål- och 
tillverkningsindustrin. 

Materialet ska underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och leva upp till de krav som gäller och är också ett 
stöd för skyddsombud på dessa arbetsplatser. 

Filmer, guide och vägledning för arbetsmiljöarbetet 

På sidan finns informationsfilmer, en guide i åtta steg och en 
vägledning för att kartlägga, bedöma och förebygga risker på 
arbetsplatser med utrustning som alstrar starka 
elektromagnetiska fält. Här hittar du även Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och allmänna råd om elektromagnetiska fält och mer 
läsning i en studie från RISE. 

Materialet är framtaget av Prevent i samverkan med IF Metall och 
arbetsgivarna inom Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna. 
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Digitalt möte för IF Metalls avtalsråd 

Val av nya ledamöter i förhandlingsdelegationerna och rapportering av LAS stod främst på dagordningen när IF Metall samlade 

sitt avtalsråd för digitalt möte på onsdagen den 21 april. ”Vi behöver vända och vrida på LAS-frågan och ha en aktiv debatt inför 

beslutet om ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning för att skapa kunskap och medvetenhet”, säger IF Metalls 

förbundsordförande Marie Nilsson. 

 

IF Metall har representanter i de utredningar som just nu jobbar för fullt och ska presentera ett förslag på lag den 15 maj. 

Därefter kommer förslaget att skickas ut på remiss, där givetvis IF Metall är en av de som ska lämna svar. 

– Vi kommer under hösten under våra strategiträffar och flera andra möten och vårt avtalsråd i september ha många 

möjligheter för förtroendevalda att diskutera och lägga fram synpunkter, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.  

Fram till dess är inga beslut fattade. 

–  Den interna demokratiska processen, som vårt avtalsråd här i dag där alla har möjligheter att diskutera och debattera, 

fortsätter i allra högsta grad, säger Marie Nilsson, och fortsätter:  

– Vi ska lyfta på varje sten, vrida och vända på varje frågeställning. Det kräver ett levande samtal på varje arbetsplats, i varje 

klubb och avdelning och att vi har respekt för olika åsikter och högt i tak.  

LAS-frågan fortsätter helt naturligt att sätta sin prägel på arbetet i avtalsrådet. Det gör även coronapandemin, på både avtalsråd 

och facklig verksamhet i övrigt. Digitala möten har blivit vardag, men valberedningens jobb att samla in namn för val av nya och 

befintliga ledamöter till IF Metalls avtalsråd sätts på extra prov. 

– Valberedningen har gjort ett fantastiskt jobb och jag vill passa på att tacka alla er förtroendevalda som i dag har blivit valda till 

uppdraget att företräda sina arbetskamrater inom respektive avtalsområde. Att förhandla om våra kollektivavtal är ett uppdrag 

som utgör själva essensen av vår fackliga verksamhet, säger Marie Nilsson. 

Fakta: 

På ifmetall.se/las kan du hålla koll på vad som händer i LAS. 

 

4-8/10 Kollektivavtalet och MBL  Förtroendevalda  Backagården 

15-19/11 Lagar i arbetslivet  Förtroendevalda  Backagården 

22-25/11 Förhandlarutbildningen  Förtroendevalda  Backagården  

1   grundutbildning 11-13/10     
2  grundutbildning  22-24/11 
3  vidareutbildning  

Studieorganisatörsutbildning Förtroendevalda Distans 

6-8/9   Medlem i facket Medlemmar Distans 

7-9/6  Medlem i facket- Teckenspråkstolkat Medlemmar Distans 
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