
Svensk författningssamling

SFS 1987: HOO
Utkom frftn tryckel

V e r k s f ö r o r d n i n g ; den 15 december

utfärdad den 26 november 1987.

Regeringen föreskriver' följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen i den
omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i
någon annan förordning.

Myndigheten företräder staten vid domstol

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid
domstol.

Myndighetens ledning

3 § Myndigheten leds av en chef.
Vid myndigheten finns också en styrelse som består av myndighetens

chef och andra ledamöter.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

4 § Myndighetens chef ansvarar för myndighets > >s verksamhet.

5 § Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedrivs författnings-
enligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som
ställs på den.

Därvid skall beaktas de krav som ställs av hänsyn till totalförsvaret,
regionalpolitiken och miljöpolitiken.

6 § Myndighetens chef skall
1. planera verksamheten,
2. övervaka att planerna följs,
3. följa upp verksamheten och analysera resultatet.

' Jfr prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 226.
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 november 1987 (Regering-
ens förordningsmotiv 1987:5).



SFS 1987:1100 7 jj Myndighetens chef skall ocksA
1. samordna verksamheten mod angränsande verksamheter,
2. se till att allmilnhctcns, organisationers, företags och offentliga myn-

digheters kontakter med myndigheten underliltlas genom en god service
ocli tillgänglighet, genom information ocli genom ett klart och begripligt
sprAk i myndighetens skrivelser och beslut,

3. se till att myndigheten har en rilttvisandc ekonomisk redovisning och
»Ut medlen förvaltas pfi cll betryggande siill,

4. följa utvecklingen i de nordiska länderna och i andra hinder vad gäller
förhållanden som Ur av betydelse för myndigheten.

8 ft Myndighetens chef skall hålla styrelsen informerad om verksamhe-
ten.

9 § Myndighetens chef skall se till att myndighetens personalpolitik mot-
svarar de krav som stalls pfi verksamheten. I personalpolitiken ingår
siriivan efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Chefen skall söka skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och
utveckla de anställdas kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt förde-
la arbetsuppgifterna inom myndigheten så, att var och en får uppgifter som
är avpassade för honom.

Chefen skall se till att de anställda är väl förtrogna med målen för
myndighetens verksamhet.

10 § Myndighetens chef skall se till att regeringen - utöver vad som
avses i 13 § - får det underlag som den behöver för att ta ställning till
omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effek-
tivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

12 § Styrelsen skall biträda myndighetens chef och föreslå honom de
åtgärder som styrelsen finner motiverade.

13 § Styrelsen skall fatta beslut
— om myndighetens anslagsframställning och årsbokslut,
— i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisions-

rapporter,
— om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller

landstingskommuner.

Myndighetens regclgivning

14 § Innan myndigheten beslutar en föreskrift, skall den noga överväga
om det är den mest ändamålsenliga åtgärden.

Om myndigheten finner att föreskrifter behövs, skall den se till att
1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna

2 beslutas,



2, föreskrifterna utformas så, ntt de blir enkla, klara och Hitta att över- SFS 1987:1100
blicka,

15 ft Myndigheten skull fortlöpnnde se över sina föreskrifter och pröva
om de behöv» och om de Ur lämpligt utformade.

Att myndigheterna skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m.
framgår av 18 c 8 författningssamlinesförordningcn (1976:725).

Interim föreskrifter

16 8 Myndigheten skall i en arbetsordning eller i siirskilda beslut medde-
la de föreskrifter som behövs om myndighetens organisation och formerna
för myndighetens verksamhet.

Inhämtande nv uppgifter

17 § När myndigheten skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall den sträva efter att begränsa och förenkla
uppgiftsliimnandct.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

Ärendeförteckning

18 § Myndigheten skall varje år senast den 1 mars lämna justitiekanslern
en förteckning över de ärenden som kommit in till myndigheten före
utgången av juni föregående år men som inte blivit slutligt handlagda vid
årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta något annat.

Pcrsonalansvarsnämndcn

19 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall
prövas av en personalansvarsnämnd med myndighetens chef som ordfö-
rande:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning eller läkarundersökning.

Ärem.enas handläggning

20 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller personalan-
svarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

21 § Myndighetens chef skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen eller av personalansvarsnämnden.



SFS 1987:1100 Om sfidimu iircndcn som avses i förstn stycket inte behöver prövas av
chefen, får de avgöras av någon annan tjiinstcman. Hur dcltu skall ske
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

22 S Innan myndighetens chef avgör viktigare iircndcn, skall styrelsen
ges tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får
chefen ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

23 § Myndighetens chef skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i che-
fens ställe, när denne inte är i tjänst.

Ställföreträdaren inträder i övrigt i chefens ställe i den utsträckning som
denne bestämmer.

24 § När varken myndighetens chef eller ställföreträdaren är i tjänst,
sköts den ordinarie myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som
denne bestämmer.

25 § Ärendena avgörs efter föredragning.
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden

som avgörs av någon annan tjänsteman än myndighetens chef inte behöver
föredras.

26 § Myndighetens chef får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

27 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i stat-
lig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

28 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Myndighetens beslut

29 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar
- dagen för beslutet,
- beslutets innehåll,
- vem som har fattat beslutet,
- vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet,
- vem som har varit föredragande.

Överklagande

30 § Myndighetens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av
- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att prö-

4 • va vissa mål,



- lagen (1987:439) om inskrilnkning i riUtcn att överklaga, SFS 1987:1100
- andra föreskrifter.

1. Denna förordning trader i kraft den I januari 1988.
2. Allmänna vcrksstadgan (1965:600) skall upphörn alt galla vid utgång-

en av Ar 1988.

Pa regeringens v.'ignar

DO HOLMBERG

Lennart Aspcgrcn
(Civildepartementet)


