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FÖrordning
med Instruktion for statens strálskyddsinstitut;

. .utfãrdad den 17 juni 1976.

SFS 1976:481
Uikom fràn trycket
den 24 juni 1976

lnledande bestämmelse

1 § AUmänna verksstadgan (196S: 600) skall tillämpas pâ statens
strâlskyddsinstitut.

Uppgiftcr

2 § Institutct är som strâlskyddsmyndighet enligt strâlskyddslagen
(1953:110) central förvaltningsmyndighet for arenden om skydd mot
joniserande och icke-joniserandc straining och handhar den verksamhat
i övrigt som ¿ligger institutet enligt författning eller särskilda bcstiim-
melser.

3 § Dct äügger institutet särskilt att
skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med

straining och mcd uppmärksamhet f öl ja utvecklingen inom de biologis-
ka strâlningsverkningarnas och strâlningsfysikens omrâcen,

ha ett cenlralt samordnande ansvar för mâlinriktad strãlskyddsforsk-
ning,

bedriva mâlinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom stril-
skyddsomrâdet,

bcakta intcrnationella normer pâ strâlskyddsomrâdct,
vara samordnande organ för olika strüskyddsintressen i landet och

därvid samveTka med myndigheter och sammanslutningar som sysslar
med strâlskyddsfrãgor,

sprida upplysning om faror och olägenheter som kan orsakas av
straining.

Organisation

4 § Institutct ledes av en styrelse. T.edamöter av denna är institutets
förestSndare, som är styrelsens ordförande, cch högst âtta andra Icda-
möter. som regeringen utser särskilt.

5 § FörestSndarea är chef för institutet.
Inom institutet finns tre enheter nämligen administrativa enheten, till—

synsenheten och forsknings- och utvecklingsenheten. Varje huvudenhet
forestas av en chef.

En av cheferna for enheterna är förestandarens ställföreträdare.

6 % Hos institutet är i övrigt anstäüda tjänstemän enligt personalför-
teckning och ünnan personal i man av behov och tillgáng pâ medel.

I man av behov och lülgâng pâ medel far institutet anlita experter
och sakkunniga.
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SFS 1976:481 1 § Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.
Till nämndens uppgifter hör att marbeta forskningsprogram beträf-

fande den målinriktade strålskyddsforskningen samt planera, samordna
och följa den forskning som institutet svarar föi.

8 § Ledamöter av forskningsnämnden är föreståndaren, som ar nämn-
dens ordförande, samt högst tolv andra ledamöter som regeringen utser
särskilt. Dessa senare ledamöter förordnas för högst tre år. Nämnden
utser inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla expert ;r för särskilda frågor.

9 § Ti.!! institutet är beredskapsnämnden mot atomolyckor knuten.
Nämnden har titl huvuduppgift att ge råd åt institutet och länssty-

relserna om skyddsåtgärder mot atomolyckor och att bistå institutet
vid planeringen av beredskonen mot sådana olyckor.

10 § Ledamöter av bcredskapsnämnden mot atomolyckor är före-
ståndaren, som är nämndens ordförande, samt högst 14 andra leda-
möter som regeringen utser särskilt. Dessa ledamöter förordnas för
högst tre år.

11 § Beredskapsnämnden mot atomolyckor får från verk och myn-
digheter inhämta de upplysningar och utlåtanden som behövs för nämn-
dens verksamhet.
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Ärendenas handläggning

12 § Av styrelsen avgöres
1. strålskyddsfrågor av större vikt ciler principiell natur,
2. viktigare författningsfrågor,
3. Viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföre-

skrifter,
4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och

andra frågor av större ekonomisk betydelse,
5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
6. frågor cm disciplinansvar, avskeoande, åtalsanmälan, avstängning

eller läkarundersökning,
7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedan-

de.
8. andra frågor som föreståndaren hänskjutcr till styrelsen.

13 § Styrelsen är bestutför när minst hälften av ledamöterna, bland
dem ordföranden, är närvarande. När fråga av större vikt handlägg»,
bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Om om-
röstning i fråga som avses i 12 § 6 gäller särskilda bestämmelser.

År styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner samman-
träda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden



minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden. Kan
>ïicndet ej lämpligen avgöras på detta sätt, far föreståndaren besluta

f >-~ensam i närvaro av den föredragande tilt vars uppgifter ärendet hör.
- Bes'"'- som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa samman-

v ."• trade med styrelsen.
• V ; .

"14 § Vid sammanträde med styrelsen får chefen för statens livsme-
V delsverk eller den han sätter i sitt ställe närvara och deltaga i över-

. o.Jijeningarna men ej i besluten.

.-''•is § Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av före-

\. 16 § I arbetsordning eller genom särskilt b:slut får överlämnas åt
"••• annan tjänsteman än föreståndaren att avgöra ärende eller grupp av
- ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
•••-• pi föreståndaren.

' 17 g När föreståndaren är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av
hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av föreståndaren
även t övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss

• grupp av ärenden.

18 § Uppkommer hinder för såväl föreståndaren som dennes ställ-
företrädare, fullgöres föreståndarens åligganden av den tjänsteman
som föreståndaren bestämmer.
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19 § I föreståndarens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter eller till-
lämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på föreståndartjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat.

20 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen
för den enhet dit ärendet hör eller särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 16 § avgöres utan föredragning.

Föreståndaren får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för enhet får närvjra när ärende som hör till hans enhet föredra-
ges av annan.

- V . ,

21 § Om någon som bar närvarit vid den slutliga handläggningen av
ärende eller föredraganden har skiljaktig mening, skall denna anteck-
nas.

22 g Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får föreståndaren utan
föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet. 919
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SFS 1976:481 23 fi Föreståndaren, chef för enhet eller, efter beslut av förestånda-
ren, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande
i ärende hos institutet.

Tjänstetillsättning

24 § Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex är.
De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas icr

högst tre är.
Chef för enhet tillsättes av regeringen efter anmälan av föreståndaren.
Övriga tjänster tillsattes och annan personal antages .'V institutet.

Övriga bsstämmelser

25 § Besked enligt 37 § andra stycket statstjänstemannalagen
601) Hämnas av institutet i fråga om annan tjänst än tjänst som fört»
ståndare.

* s

26 § I den utsträckning det är möjligt står institutets bibliotek,
stad och anordningar för undervisning och upplysningsverksamhet :i3
förfogande för institutionerna för radiofysik respektive radiobickti
vid karolinska institutet ävensom för avdelningen for sjukhusfysik vd
karolinska sjukhuset.

Denna förordning träder i krafs den 1 juli 1976.
G;nom förordningen upphäves
1. instruktionen (1965:7SS) för statens strålskyddsinstitut,
2. Kungl. Maj: t s beslut den S juni 1973 om inrättande av et!

givande organ till statens strålskyddsinstitut.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

OlofKöhl
(Jordbruksdepartementet)
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