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Miljö- och energidepartementet Strålsäkerhetsmyndigheten 
171 16 Stockholm 

Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om lokalisering av viss 
verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Strålsäkerhetsmyndigheten att lokalisera delar av sin 

verksamhet från Stockholm till Katrineholm, där myndigheten ska ha sitt 

säte och där myndighetens lednings- och stödfunktioner i huvudsak ska vara 

placerade. En så stor del av myndighetens verksamhet som möjligt ska loka

liseras i Katrineholm. Myndigheten ska pröva vilka delar av verksamheten 

som kan flyttas, inklusive kärnkraftstillsynen. Myndigheten bör dock bedriva 

riksmätplatsen och beredskapsverksamheten samt huvuddelen av tillsynen av 

de svenska kärnkraftverken i drift från Stockholm. Lokaliseringen ska vara 
avslutad senast den 30 november 2018. 

Närmare om uppdraget 

Lokaliseringen av viss verksamhet till Katrineholm ska genomföras på ett 

sådant sätt att myndighetens verksamhet kan fungera effektivt med bibe

hållen kvalitet på både kort och lång sikt. Myndigheten ska föra löpande 

dialog med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) om hur 

arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 1 juni 2018 

redovisa till regeringen (Miljö- och energidepartementet) de verksamhets

mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt 

redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 

(Miljö- och energidepartementet) senast den 1 februari 2019. 

Bakgrund 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:01 

utg.omr. 2 samt utg.omr. 19) att den avser fortsätta verka för att öka sprid

ningen av statliga myndigheter över landet. Riksdagen har vidare beslutat 
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tillkännagivanden till regeringen om lokalisering av statliga myndigheter 

(bet. 2015/16:FiU25, rskr. 2015/16:208 samt bet. 2015/16:NUl 7, rskr. 

2015/16:201). Eventuella merkostnader till följd av lokaliseringen ska 

hanteras inom ramen för beslutade medel och krediter på anslaget 3:1 

Strålsäkerhetsmyndigheten inom utg.omr. 6. 

På regeringens vägnar 

~~ 
Karolina Skog ./ 

Kopia till 

Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ 

Utrikesdepartementet/NIS och EC 

Justitiedepartementet/SSK 

U tbildningsdepartementet/F 

Arbetsgivarverket 

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P och 0) 

Service- och kommunikations facket (Seko) 

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S) 
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