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Riktlinje

Västra Götalandsregionen

Datum 2016-02-17
Diarienummer RS 151-2013

Riktlinje gällande organisation, ansvar och
samverkan för strålsäkerhet
Syfte
Riktlinjen anger direktiv för organisation, ansvar och samverkan avseende verksamhet med
strålning och strålsäkerhetsarbetet inom Västra Götalandsregionen.
Ansvarsfördelningen baseras på Strålskyddslagen, Strålskyddsförordningen och
föreskrifter som meddelats av Strålsäkerhetsmyndigheten med stöd av lag och förordning.

Ansvar
Det övergripande ansvaret för strålsäkerhetsarbetet åligger regiondirektören och följer
därefter linjeorganisationen inom Västra Götalandsregionen.

Organisation och ansvar gällande strålsäkerhetsarbetet
Regiondirektören ansvarar för att:
•

verksamheten med strålning har förutsättningar att bedrivas med god strålsäkerhet
och enligt gällande lagstiftning

•

verksamheten bedrivs med erforderliga tillstånd

•

tillräckliga resurser avsätts för koncerngemensamt strålsäkerhetsarbete

•

fastställa koncerngemensamma strålsäkerhetsmål

•

följa upp strålsäkerhetsarbetet

•

informera regionstyrelsen om resultatet av uppföljningen

•

utse strålsäkerhetsexpert tillika kontaktperson mot Strålsäkerhetsmyndigheten

•

samverkan i strålsäkerhetsfrågor sker

•

strålsäkerhetsärenden som inkommer till Västra Götalandsregionen hanteras
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Förvaltningsdirektörerna ansvarar för att:
•

förutsättningar finns att bedriva verksamheten med strålning på ett strålsäkert sätt
och i enlighet med gällande lagstiftning inom egen förvaltning

•

tillräckliga resurser avsätts för strålsäkerhetsarbetet inom egen förvaltning

•

lokala ledningssystem för strålsäkerhet förvaltas och utvecklas

•

till Koncernkontoret anmäla verksamhetsförändringar som kan påverka
omfattningen av de koncerngemensamma tillstånden för verksamhet med strålning

•

tillse att verksamheten bedrivs med erforderliga tillstånd för verksamhet som inte
omfattas av de koncerngemensamma tillstånden

•

följa upp strålsäkerhetsarbetet genom årlig uppföljning och annan intern kontroll

•

tillse att stödfunktioner för strålsäkerhetsarbetet finns inom egen förvaltning

•

tillse att samverkan sker inom egen förvaltning

•

utse strålsäkerhetsexpert tillika kontaktperson mot Koncernkontoret i
strålsäkerhetsfrågor

Koncerngemensam stödfunktion
Regiondirektörens rådgivare i strålsäkerhetsfrågor är en utsedd strålsäkerhetsexpert. Det
ska finnas en arbetsbeskrivning för detta uppdrag.

Koncerngemensam samverkan
Samverkan i strålsäkerhetsfrågor ska ske i ett regionalt strålsäkerhetsråd.
Strålsäkerhetsrådets huvuduppgift är att tillse att samverkan sker mellan förvaltningarna
och rådet har en rådgivande funktion. Det ska finnas en arbetsbeskrivning för
strålsäkerhetsrådets arbete.

Uppföljning och utvärdering
Denna riktlinje om organisation, ansvar och samverkan utvärderas i samband med de
koncerngemensamma uppföljningarna.

Revision av detta dokument
Revision av detta dokument ska samverkas med berörda förvaltningar.

