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Beslut

Region Kronoberg

Vårt datum: 2020-12-30
Er referens: - Vår referens: SSM2020-7568, Am-022-09930
Handläggare: Lena Thorsson
Telefon: 08-799 4031

351 88 Växjö

Tillstånd
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ersätter tillstånd utfärdat 2011-06-01 med diarienr
SSM2011-658, med följande tillstånd:
Tillståndshavare:
Organisationsnummer:
Tillståndets giltighet:

Region Kronoberg
232100-0065
Tills vidare

Tillståndet gäller för att tillverka, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera
och underhålla röntgenutrustning avsedd för verksamhet med joniserande strålning inom
medicinsk röntgenverksamhet för diagnostik, vägledning och intervention. Tillståndet
omfattar de vårdinrättningar och röntgenutrustningar som finns registrerade hos SSM.
SSM upphäver samtliga villkor förenade med tillstånd SSM2011-06-01.

Ärendet
Efter ikraftträdande av ny strålskyddslag (2018:396), ny strålskyddsförordning
(2018:506) och nya föreskrifter (SSMFS 2018) den 1 juni 2018, genomför SSM en uppdatering av myndighetens tillståndsregister av tidigare utfärdade tillstånd för medicinsk
och odontologisk verksamhet med joniserande strålning.
Region Kronoberg har sedan 2011-06-01 tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning inom medicinsk röntgendiagnostik. Till tillståndet har meddelats tillståndsvillkor Am-1.

Skälen för beslutet
Enligt 1 kap. 7 § 3 och 4 strålskyddslagen (2018:396) avses med verksamhet med joniserande strålning i lagen att:
3. tillverka, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning, eller
4. på annat sätt fysiskt hantera en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning,
om hanteringen inte omfattas av 3 men kan orsaka att människor eller miljön exponeras
för joniserande strålning.
Av 6 kap. 1 § samma lag framgår att det är förbjudet att bedriva verksamhet med joniserande strålning utan tillstånd.
SSM får med stöd av 6 kap. 21 § samma lag besluta om ytterligare eller ändrade villkor
för en verksamhet som har fått tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen, om det behövs från strålskyddssynpunkt.
Av övergångsbestämmelserna till strålskyddslagen (2018:396) framgår att tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som har meddelats med stöd av den
upphävda strålskyddslagen (1988:220) gäller fortfarande och ska anses beslutade med
stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslagen (2018:396) i kraft. Vidare trädde Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar i kraft. Villkoren i tillståndsvillkor
Am-1 i region Kronobergs tillstånd är inte längre aktuella eftersom dessa skyldigheter, i
den mån de fortfarande är relevanta, numera regleras direkt i strålskyddslag, SSMFS
2018:1 och SSMFS 2018:5. SSM bedömer därför att tillståndsvillkor i Am-1 inte längre
är nödvändiga då relevanta krav nu finns i gällande lag och föreskrifter.
Till skillnad från den upphävda strålskyddslagen är bl.a. innehav av teknisk anordning
som kan alstra joniserande strålning inte längre tillståndspliktigt enligt strålskyddslagen
(2018:396). SSM bedömer därför att tillståndet bör omformuleras så att det tydligt framgår att det avser det som enligt strålskyddslagen (2018:396) är verksamhet joniserande
strålning.
Mot bakgrund av ovanstående finns skäl att ersätta tillstånd SSM2019-658 i enlighet med
vad som framgår av beslutet.

Övrig upplysning
Den verksamhet som omfattas av detta tillstånd är belagd med en årlig avgift enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (se bilaga 2).

Godkännande av strålskyddsexpertfunktion har tagits i separat beslut – se dok.nr.
SSM2020-7568-2. Granskningsrapport för strålskyddsexpertfunktionen finns i ärende
SSM2019-4500, dok.nr 5.

Hur ett beslut överklagas
Hur beslutet överklagas, se bilaga 1.
___________________
I detta ärende har enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. I ärende har inspektören Lena
Thorsson har varit föredragande. Detta beslut expedieras utan underskrift.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Torsten Cederlund
Lena Thorsson

Bilagor
1. Hur ett beslut överklagas
Årliga avgifter

Bilaga 1
Hur ett beslut överklagas
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.
Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till Strålsäkerhets-myndigheten.
• Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.
• E-post: registrator@ssm.se
• Besöksadress: Hantverkaregatan 1-3, Katrineholm,
Solna strandväg 96, Solna.
I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och
varför. Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre
veckor från det att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i
Linköping för prövning.

