
Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för statens strålskyddsinstitut;

utfärdad den 19 maj 1988.

Regeringen föreskriver följande.

SFS 1988:295'
Uikom fr/in trycket
ilen 2 juni 19X8

Uppgifter

1 § Statens strålskyddsinstitut är central förvaltningsmyndighet för frå-
gor om skydd av människor, djur och miljö mot skadlig verkan av jonise-
rande och icke-joniscrandc strålning.

2 § Institutet skall särskilt
1. skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med

strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de biologiska
strålningsverkningarnas och strålningsfysikens områden,

2. ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad strålskyddsforsk-
ning,

3. bedriva ett målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom strål-
skyddsområdet,

4. främja tillkomsten och upprätthållande "v internati nclla normer på
strålskyddsområdet,

5. vara samordnande organ för olika strålskyddsintresscn i landet och
därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar söm sysslar med
strålskyddsfrågor,

6. till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade
forskningsverksamhet angående kärnavfallshantering och avveckling av
kärntekniska anläggningar, i den mån verksamheten inte är ett led i bered-
ning av ärenden som institutet har att avgöra, samt resultaten av denna
forskningsverksamhet,

7. sprida upplysning om strålskyddet samt om strålning och om dess
egenskaper och användningsområden,

8. ha beredskap för rådgivning till myndigheter ansvariga för befolk-
ningsskyddet i fråga om det strålskydd som behövs om en olycka i kärntek-
nisk verksamhet inträffar inom eller utom landet,

9. tillhandahålla underlag för tillämpningen inom institutets ansvarsom-
råde av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m. m.



SFS 1988:295 3 S Institutet hur totnlförsvarsuppgiftcr inom funktionerna befolknings-
skydd och räddningstjänst samt hillso- och sjukvArd m. m, enligt förord-
ningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila
del.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med un-
dantag av 2 §.

Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för institutet.

Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är bcslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom institutet finns fyra huvudenheter, nämligen administrativa
enheten, enheten för tillsyn på kärnenergiområdet, enheten för allmän
tillsyn samt forsknings- och utvecklingsenheten.

Varje huvudenhet leds av en avdelningschef.

Forskningsnämnden

8 § Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.
Till nämndens uppgifter hör att ge råd om forskningsprogram för den

målinriktade strålskyddsforskningen samt om planering, samordning och
uppföljning av den forskning som institutet svarar för.

9 § Ledamöter av forskningsnämnden är generaldirektören, som är
nämndens ordförande, samt högst tio andra ledamöter som regeringen
utser särskilt. Dessa senare ledamöter förordnas för högst tre år. Nämnden
utser inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor.

Pcrsonalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på insti-
tutet.

Personalansvarsnämnden

11 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldi-
rektören och personalföreträdarna — av cheferna för huvudenheterna och
chefen för juridiska enheten. Generaldirektören är nämndens ordförande.



Nämnden är bcslutför när ordföranden och minst hälften av de andra SFS 1988:295
ledamöterna är närvarande.

TjänstutillsäKiiinK ni. ni.

12 8 Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.
Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av

generaldirektören.
Andra tjänster tillsätts av institutet.

13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Del sker efter anmälan av generaldirektö-
ren.

14 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförord-
ningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om avdelningschefer.

Övrigt

16 § I den utsträckning det är möjligt skall institutets bibliotek, verkstad
och anordningar för undervisning och upplysningsverksamhet stå till förfo-
gande för institutionerna för radiofysik respektive radiobiologi vid Karo-
linska institutet och för avdelningen för sjukhusfysik vid Karolinska sjuk-
huset.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut skall upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL
Rolf Strömberg
(Miljö- och energidepartementet)


