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REGER INGE N 

Miljo- och energidepartementet 

Stralsakerhetsmyndigheten 
Solna strandvag 96 
171 16 Stockholm 

Regleringsbrev for budgetaret 2018 avseende Stralsakerhetsmyndigheten 

1 bilaga 

Riksdagen har for budgetaret 2018 beslutat om anslag och 
bemyndiganden om ekonomiska ataganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, 
bet. 2017/18:F6Ul, rskr. 2017/18:102, prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 
2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115). 

Regeringen beslutar att foljande ska galla under budgedret 2018 for 
S tralsakerhe ts myndighe ten. 

VERKSAMHET 

1 Mai och aterrapporteringskrav 

Utgiftsprognoser 
Stralsakerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser for 2018-2021 vid 
nedansdende prognostillfallen. Prognoserna ska kommenteras bade i 
forhallande till foregaende prognostillfalle och i forhallande till 
budgeten. Prognoserna lamnas i informationssystemet Hermes enligt 
ins truktion fran Ekonomis tyrningsverket 

- den 17 januari, 

- den 16 februari, 

- den 2 maj, 

- den 29 juli, samt 

- den 8 november. 

Pasta dress 
103 33 Stockholm 

Besoksadress 
Malmtorgsgatan 3 

Telefonvaxel 
08-405 10 00 

Telefax 
08-24 16 29 

E-Post 
m.registrator@regeringskansliet.se 



Avgiftsprognoser 
Stralsakerhetsmyndigheten ska till Regeringskansliet (Miljo- och 
energidepartementet) senast den 1 november 2018 redovisa prognoser 
for innevarande ars (2018) avgiftsbelagda verksamhet dar intakterna inte 
disponeras. Prognoserna ska redovisas och kommenteras i forhallande till 
Stralsakerhetsmyndighetens regleringsbrev for 2018 och innehalla en 
redovising av hur anvandning av anslagsposterna forhaller sig till det 
planerade avgiftsuttaget. 

Offentlig upphandling 
Stralsakerhetsmyndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som 
overstiger gallande troskelvarden har arbetat med att uppfylla de nya 
kraven pa kollektivavtalsenliga villkor som foljer av 17 kap. 2-5 §§ lagen 
(2016: 1145) om offentlig upphandling. 

3 Uppdrag 

Avgifter 
Stralsakerhetsmyndigheten ska foresla nodvandiga justeringar av 
avgiftsnivaer i forordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Stralsakerhetsmyndigheten. Till varje andingsforslag ska bakgrund, 
motivering och konsekvensbedoming redovisas. Forslagen ska lamnas 
till Regeringskansliet (Miljo- och energidepartementet) senast den 8 
oktober 2018. 

Moderna beredskapsjobb 
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning pa moderna 
beredskapsjobb i staten som inforts successivt fr.o.m. 2017 och som 
syftar till att sysselsatta minst 5 OOO personer 2020. For 2018 bor 
omfattningen uppga till minst 2 OOO personer. Myndigheterna ska 
efterstrava att anstalla personer som star langt fran arbetsmarknaden, 
inklusive nyanlanda, for att utfora enklare arbetsuppgifter vid 
myndigheten. 

Stralsakerhetsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret 
redovisa hur myndigheten bidragit till regeringen:s satsning enligt 
narmare instruktion fran Statskontoret. 

Regelverket och ersattningen for de moderna beredskapsjobben ska 
motsvara de villkor som galler for den subventionerade 
anstallningsformen extratjanster, som handlaggs och betalas ut av 
Arbetsformedlingen. Arbetsformedlingen och Arbetsgivarverket har i 
uppdrag att bisd med stod till myndigheterna inom sina respektive 
ansvarsomraden i detta arbete. 
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Initiativ relaterade till karnvapennedrustning 
Stralsakerhetsmyndigheten ska bista Regeringskansliet i arbete med det 
internationella initiativet om verifikation av karnvapennedrustning 
(IPNDV) och i fyrpartsamarbetet Quad Nuclear Verification 
Partnership (QNVP) samt delta och aktivt bidra med teknisk 
sakkunskap i undergrupperna for dessa samarbeten. 
Stralsakerhetsmyndigheten ska gora en samlad analys over uppnadda 
resultat efter initiativens inledande fas. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Miljo- och energidepartementet och 
Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2018. 

Internationellt miljo- och stralsakerhetssamarbete bl.ar. med Ryssland och 
Osteuropa 
Stralsakerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med 
Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien 
och Vitryssland. 

Grannlandssamarbetet med Ryssland ska framst avse hantering av 
radioaktivt och nukleart avfall men ocksa nuklear icke-spridning, 
utvecklingen av starkta beredskapskontakter (inkl. rniljoovervakning) 
och avvecklingsfragor relaterade till karnkraftverk. Verksamheten ska 
avse nordvastra Ryssland och Sveriges naromrade forutom verksamhet 
avseende nuklear icke-spridning som far avse hela Ryssland inom dess 
internationellt erkanda granser, dvs. exklusive den illegalt annekterade 
Krimhalvon och Sevastopol. 

Samarbetet ska syfta till att bidra till att skapa en hojd stralsakerhet och 
miljokvalitet i bade Ryssland och Sverige och ge s:tod till utvecklingen av 
Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning .. Samarbetet ska syfta 
till att bidra till att starka Sveriges miljo- och utrikespolitiska inriktning 
avseende miljo, fred och sakerhet. Samarbetet ska sa langt mojligt 
samfinansieras med Ryssland. 

Stralsakerhetsmyndigheten ska koordinera sin ve:rksamhet med det 
arbete pa stralsakerhetsomradet som internationella organisationer och 
andra lander harmed Ryssland och verka for att Ryssland integreras i 
olika regionala och internationella ramverk for std.lsakerhet och miljo 
och bidrar till dess maluppfyllelse. 

Den genomforda verksamheten ska sammanfattas i en separat rapport till 
Regeringskansliet (Miljo- och energidepartementet) senast den 1 mars 
2018. Stralsakerhetsmyndighetens planer for framtida insatser pa 
omradet ska redovisas till Regeringskansliet (Miljo- och 
energidepartementet) senast den 27 april 2018. R:apporten ska utga fran 
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Sveriges internationella ataganden, samarbetet med de nordiska landerna 
och andra stater inom omradet samt innehalla en analys av insatsbehov 
inom olika insatsomraden. Inom utvecklingssamarbetet i Osteuropa ska 
Stralsakerhetsmyndigheten sarskilt redovisa sin verksamhet i Ukraina. 

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av 
Stralsakerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara foremal for 
samrad och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljo- och 
energidepartementet och U trikesdepartementet). 

Stralsakerhetsmyndigheten ska vidare delta i Arktiska radets arbete i det 
samarbete som avser stralsakerhetsfragor. 

DA C-rapportering 
Stralsakerhetsmyndigheten far medel for bisdndsverksamhet fran 
utgiftsomrade 7 anslag 1: 1 Bisdndsverksamhet och ska sammanstalla 
samt rapportera statistik till Styrelsen for internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s bisdndskommittes 
(DAC) direktiv och Sidas anvisningar. 

Stodprogram till IAEA 
Stralsakerhetsmyndigheten ska genomfora ett stbdprogram till 
Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna for 
programmet ska sarredovisas. 

Icke-spridningsavtalets (NPT) oversynskonferens 2020 

Stralsakerhetsmyndigheten ska bisd Regeringskansliet med teknisk 
sakkunskap till stod for Sveriges deltagande i arbetet infor NPT:s 
oversynskonferens 2020. 

Krigsplacering av personal 
Stralsakerhetsmyndigheten ska krigsplacera den personal som behovs for 
verksamheten under hojd beredskap till senast den 31 december 2018. 
Arbetet ska ske med utgangspunkt i 16 § forordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters atgarder vid hojd 
beredskap samt 4 § och 6 § forordningen (2015:1053) om totalforsvar 
och hojd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med 
Totalforsvarets rekryteringsmyndighet. 

Preciserad inriktning for arbetet med civilt forsvar 
Stralsakerhetsmyndigheten ska i arbetet med civilt forsvar sarskilt 
prioritera foljande omraden: 

• Planering for stod till F6rsvarsmakten under hojd beredskap avseende 
fors6rjning av kritiska fornodenheter, egendom och tjanster. 

• Starka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, for 
samverkan som mater de hoga krav pa sekretess och robusthet som 
stalls vid hojd beredskap. 
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• Planering for att kunna verka fran alternativ och/ eller skyddad 
ledningsplats. 

• Oversyn av tillampbarhet och ev. behov av andringar i forfattningar 
for totalforsvaret samt ansvarsforhallanden inom myndighetens 
ansvarsomrade. 

Vidtagna atgarder och uppnadda resultat ska redovisas som en del av 
redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende 
Planeringsanvisningar for det civila forsvaret ( dnr J u2015/09669/SSK). 

FINANSIERING 

4 Ans lag 

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) 

Utgiftsomrade 6 Forsvar och samhiillets krisberedskap 

3: 1 Stralsakerhetsmyndigheten (Ramanslag) 

Disponeras av Stralsdkerhetsmyndigheten 
ap.1 Stralsakerhetsmynd. - del till 

SSM (ram) 
ap.3 Karnteknisk verksamhet (ram) 
ap.2 Forskning (ram) 

Villkor tor anslag 3:1 

ap.1 Stralsiikerhetsmynd. - del till SSM 

393 078 
128 078 

189 OOO 
76 OOO 

Stralsakerhetsmyndigheten ska kunna anvanda och samverka med det 
gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. 
Stralsakerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till 
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) som 
abonnemangsavgift for detta system. Beloppet ska betalas efter 
fakturering fran MSB. 

Hogst 4 OOO OOO kronor far utbetalas till andra myndigheter, landsting, 
kommuner och frivilligorganisationer for att tacka kostnader i samband 
med halsoupplysning om UV-stralningens risker. 

Hogst 3 OOO OOO kronor far anvandas for langsiktigt stod till ideella 
miljoorganisationer att arbeta med fragor avseende anvant karnbransle 
och annat radioaktivt avfall. 

Medel for de lokala sakerhetsnamnderna vid Barsebacks, Forsmarks, 
Oskarshamns och Ringhals karnkraftverk samt vid Studsviks 
karntekniska anlaggningar ska utbetalas fran anslagsposten. Medlen ska 
betalas kvartalsvis i forskott efter rekvisition och far hogst uppga till 400 
OOO kronor per namnd under budgeraret 2018. 
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Hogst 200 OOO kronor far anvandas till det svenska bidraget till 
Internationella stralskyddskommissionen. 

ap.2 Forskning 
Anslagsposten far anvandas for grundlaggande och tillampad forslming 
for att utveckla nationell kompetens inom myndighetens 
verksamhetsomrade och for att stodja och utveckla myndighetens tillsyn. 

Anslagsposten far anvandas till myndighetens kostnader for resor, 
information och administration, inklusive personalkostnader son1 ar 
direkt foranledda av forskningsverksamheten. 

ap.3 Karnteknisk verksamhet 
Anslagsposten ska anvandas for Stralsakerhetsmyndighetens verksamhet 
som omfattas av avgifter enligt 11, 12 och 13 §§ forordning (2008:463) 
om vissa avgifter till Stralsakerhetsmyndigheten. 

Hogst 25 OOO OOO kronor fa r anvandas for Stralsakerhetsmyndighetens 
verksamhet som omfattas av avgifter enligt 12 § forordning (2008:463) 
om vissa avgifter till Stralsakerhetsmyndigheten. 

Hogst 14 OOO OOO kronor far anvandas for Stralsakerhetsmyndighetens 
verksamhet som omfattas av avgifter enligt 13 § forordning (2008:463) 
om vissa avgifter till Stralsakerhetsmyndigheten. 

Finansiella villkor 4.3 

4.3.1 Finansiella villkor tor anslag/anslagsposter 

Utgiftsomrade 6 Forsvar och samhallets krisberedskap 

Anslag/ap Anslagskred it 

3: 1 Stralsakerhetsmyndigheten 

ap.l 10 218 

ap.2 2 300 

ap.3 15 432 

Belopp angivna i tkr 

Anslagsbehill I ni ng 
som disponeras 
2018 

3% 

3% 

lnget 

Anslagssparandet provas efter eventuell omfbrdelning av anslagssparande 

lndrag av 
anslagsbelopp 

Tabell en inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i fbrekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ 
anslagsfiirordningen (2011 :223) 

0 

0 

0 
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4.3.5 Bestallningsbemyndiganden 

Utgiftsomrade 6 Forsvar och samhallets krisberedskap 

Anslag/ap 2018 2019 2020 2021 -

Bemyndigande lntriade lntriade lnfriade 

I 
Slutar 

ataganden ataganden ataganden 

3: 1 Stralsakerhetsmyndigheten 

ap.2 70 OOO I 39 OOO I 23 OOO I 8 OOO I 2023 

Belopp angivna i tkr 

Villkor 

Beloppen under rubriken "Infriade ataganden" i tabellen ovan ar 
indikativa och anger hur fordelningen av utgifterna beraknats for 
respektive period. 

Stralsakerhetsmyndigheten far under 2018 inga ekonomiska ataganden 
som innebar utgifter for varor och tjanster som inklusive tidigare gjorda 
ataganden medfor utgifter pa hogst 30 OOO OOO kronor for aren 
2019-2023 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras 
med medel fran karnavfallsfonden. Dessa ataganden ska finansieras med 
medel fran karnavfallsfonden. 

5 Ovriga villkor 

5.1 Laneram och krediter 

Laneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 80000 

Rantekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 37 OOO 

Belopp angivna i tkr 
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5.2 Utbetalningsplan 

Till Stralsakerhetsmyndighetens rantekonto i Rik:sgaldskontoret overfors 
enligt detta regleringsbrev medel enligt foljande tabell: 

Utbetalningsdatum Belopp 

2018-01-25 32 756 

2018-02-25 32 756 

2018-03-25 32 756 

2018-04-25 32 756 

2018-05-25 32 756 

2018-06-25 32 756 

2018-07-25 32 756 

2018-08-25 32 756 

2018-09-25 32 756 

2018-10-25 32 756 

2018-11-25 32 756 

2018-1 2-25 32 762 

Summa 393 078 

Belopp angivna i tkr 

Rantebarande anslag/anslagsposter som star till 
Stralsakerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev ar: 

3: 1 ap.1 Stralsakerhetsmynd. - del till SSM 
3: 1 ap.2 Forskning 
3:1 ap.3 Karnteknisk verksamhet 

6 Avgifter och bidrag 

6.1 Beraknad budget for avgiftsbelagd verksamhet dar intakterna 
disponeras 

Verksamhet +!- +/- 2017 lnt. Kost. +!- 2018 Ack.+/-
t.o.m. 2018 2018 utga. 
2016 2018 

Uppdragsverksamhet 

Utbildning 0 -100 800 0 800 700 

Riksmatplats 0 -700 700 0 700 0 

Radon lab. 0 -200 200 0 200 0 

Summa 0 -1 OOO 1 700 0 1 700 700 

Offentligrattslig verksamhet 

bvrig tillstandspr6vning -2 831 500 28 500 28 OOO I 500 I -1 831 

Belopp angivna i tkr 
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6.2 Beraknad budget for avgiftsbelagd verksamhet dar intakterna ej 
disponeras 

Verksamhet Ink. +/- +/- lnt. Kost. +/- Ack. 
tit. t.o.m. 2017 2018 2018 2018 +/-

2016 utga. 
2018 

Offentligrattslig verksamhet 

Karnteknisk verksamhet - 2551 129 -10 1~25 150 -25 94129 
tillsyn 129 OOO OOO OOO OOO 

Karnteknisk verksamhet - 2551 0 0 25 OOO 25 OOO 0 0 
beredskap 

Karnteknisk verksamhet - 2551 0 0 12 OOO 14 OOO -2 OOO -2 OOO 
nuklear ickespridning 

Karnteknisk verksamhet - 2551 0 0 66000 66000 0 0 
forskning 

Karnteknisk verksamhet - 2551 0 0 37 OOO 37 OOO 0 0 
MSB och lansstyrelser 

lcke karnteknisk 2511 -18 3 419 30 301 27 OOO 3 301 -11 667 
verksamhet 387 

Summa 110 -6 581 295 319 -23 80 462 
742 301 OOO 699 

Belopp angivna i tkr 

Villkor 

Karnteknisk verksamhet - MSB och lansstyrelser 
Stralsakerhetsmyndigheten ska i sin arsredovisning och budgetunderlag 
ta i berakning Myndighetens for samhallsskydd och beredskap (MSB) 
och lansstyrelsernas verksamhetskostnader som rapporteras till 
Stralsakerhetsmyndigheten enligt MSB:s regleringsbrev. 

UNDANTAG FRAN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET 

Med undantag fran 2 kap. 1 § kapitalforsorjningsforordningen 
(2011:210) far anlaggningstillgangar som Stralsakerhetsmyndigheten 
anvander i den nationella stralskyddsberedskapen finansieras fran 
ans la get 3: 1 Stralsakerhetsmyndigheten. 

Pa regeringens vagnar 

~-
Karolina Sky 
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Kopia till 

S tats rads beredningen, In ternrevisionen 
Utrikesdepartementet, enheten for nedrustning och icke-spridning 
U trikesdepartementet, enheten for sakerhetspolitik 
U trikesdepartementet, enheten for osteuropa och centralasien 
Farsvarsdepartementet, enheten for materiel, forskning och utveckling 
J ustitiedepartementet, enheten for samordning av samhallets 
krisberedskap 
Socialdepartementet, enheten for fokhalsa och sjukvard 
Finansdepartementet, budgetavdelningen 
U tbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten 
Naringsdepartementet, enheten for forskning och innovation 
Miljo- och energidepartementet, energienheten 
Forvaltningsavdelningen, enheten for ekonomi och lon 
Riksdagen, forsvarsutskottet 
Riksdagen, miljo- och jordbruksutskottet 
Riksrevisionen 
Styrelsen for internationellt utvecklingssamarbete 
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap 
Riks galdskontoret 
Kammarkollegiet 
N aturvardsverket 
Statens energimyndighet 
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e Regeringskansliet 
Bilaga till regeringsbeslut 

Miljo- och energidepartementet 

Stralsakerhetsmyndighetens pagaende uppdrag per den 1 

januari 2018 

Pagaende uppdrag givna i tidigare regleringsbrev: 

1. Uppdrag att redovisa hur det arliga resursbehovet for att genomfora myndighetens 

uppdrag kommer att paverkas fram t.o.m. ar 2022. RB2017. Redovisas den 1 mars 

2018. 

2. Uppdrag att redovisa vilka overgripande atgarder som myndigheten har vidtagit for att 

bedriva ett systematiskt sakerhetsskyddsarbete i enlighet med sakerhetsskyddslagen 

(1996:627) och sakerhetsskyddsforordningen (1996:633). RB2017. Redovisas den 22 

februari 2018 med kopia till Justitiedepartementet. 

Pagaende uppdrag givna i siirskild ordning: 

1. Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedoma 

informationssakerheten i den egna verksamheten. Regeringsbeslut den 29 juni 2017, 

Ju2017 /05787 /SSK. Redovisas den 1mars2018 med kopia till Myndigheten for 

samhallsskydd och beredskap. 

2. Uppdrag att utreda forutsattningarna for att uppratthalla en nationell kompetens inom 

myndighetens ansvarsomrade, inom den egna myndigheten siival som hos andra 

relevanta aktCirer. Regeringsbeslut den 22 december 2016, M2016/03064/Ke. 

Redovisas den 30 september 2018. 

3. Uppdrag att lokalisera delar av Stralsakerhetsmyndighetens verksamhet fran Stockholm 

till Katrineholm. Regeringsbeslut den 31augusti2017, M2017 /02087 /Ke. Redovisas 

den 1 februari 2019. 

4. Uppdrag att forbereda och genomfora overforing av viss verksamhet till Riksgalds

kontoret. Regeringsbeslut den 31 augusti 2017, M2017 /02088/Ke. Redovisas den 

1 februari 2019. 



5. Uppdrag att atemppta planeringen for beredskap inom ramen for det civila forsvaret. 

Regeringsbeslut den 10 december 2015,JU2015/00054/SSK,JU2015/00055/SSK, 

JU2015/00067 /SSK (delvis),JU2015/09669/SSK. Redovisas i arsredovisningen. 

6. Uppdrag att bista lvliljomalsradet. Regeringsbeslut den 18 december 2014, 
M2015/00214/Mm. Redovisas i arsredovisningen. 

7. Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka for att na miljomalen. Regerings

beslut den 25 juni 2015, M2015/02633/Mm. Redovisas i arsredovisningen 2016-2019. 

8. And.ring av uppdrag att folja upp mal for forenklingsarbetet pa centrala myndigheter. 

Regeringsbeslut den 22 december 2014, N2014/5377 /ENT. Redovisas till 
Tillvaxtverket den 1 mars aren 2016- 2021. 

9. Uppdrag till Stralsakerhetsmyndigheten att begara internationella granskningar av det 

svenska regelverket for karnsakerhet, stralskydd och karnavfall. Regeringsbeslut den 19 
oktober 2017, M2017 /02523/Ke. Granskningarna bor genomforas senast ar 2022. 
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