
 
   

  

   

   
    

    
     

 
 

   

 

 
  

  
 

  

SE-171 16 Stockholm 

Solna strandväg 96 

Tel:+46 8 799 40 00 

Fax:+46 8 799 40 10 

E-post: registrator@ssm.se 

Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 

Välj ”Spara” och ”Skriv ut” om du vill skicka 

blanketten med vanlig post till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.
 

Deklaration av jäv, intressekonflikter och 
andra bindningar för konsulter hos 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Personuppgifter 

Förnamn: Efternamn: 

Titel: 

Jag har tagit del av myndighetens information om  jäv, intressekonflikter och andra  
bindningar med anledning  av m itt uppdrag som konsult. Med anledning därav redogör  
jag nedan för  anställningar, uppdrag eller andra  förhållanden som direkt eller indirekt  
kan anses ha beröringspunkter med mitt uppdrag hos Strålsäkerhetsmyndigheten.  

1. Anställningsförhållanden
Härmed avses anställningar som kan anses besläktade med uppdraget hos Strålsäkerhets-
myndigheten, under de närmast föregående fyra åren. Observera att det är de två senaste 
åren som tillmäts störst betydelse. 

Arbetsgivares namn Befattning/funktion samt tidsangivelse 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Swedish Radiation Safety Authority 

mailto: registrator@ssm.se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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2. Styrelser, nämnder och branschorganisationer 
Härmed avses styrelseuppdrag, uppdrag i ”Advisory boards”, uppdrag i råd och nämnder 
etc. i branschorganisationer, vetenskapliga sammanhang eller liknande uppdrag. 

Uppdragsgivares namn Uppdragets huvudsakliga natur samt 
tidsangivelse 

Ytterligare upplysningar 

3. Konsultuppdrag 
Härmed avses konsultuppdrag som anställd eller i eget företag, som kan anses vara 
besläktade med uppdraget hos Strålsäkerhetsmyndigheten, under de närmast föregående 
fyra åren. Observera att det är de två senaste åren som tillmäts störst betydelse. 

Uppdragsgivare till konsultuppdrag Uppdragets huvudsakliga natur samt 
tidsangivelse 
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Ytterligare upplysningar 

4. Arbetsgivares konsultuppdrag 
Nuvarande eller tidigare arbetsgivares övriga uppdrag och åtaganden, med koppling till 
uppdraget hos Strålsäkerhetsmyndigheten, under de närmast föregående fyra åren. 
Observera att det är de två senaste åren som tillmäts störst betydelse. 

Uppdragsgivares namn Uppdragets huvudsakliga natur samt 
tidsangivelse 

Ytterligare upplysningar 
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5. Andra bindningar 
Härmed avses 

−	 släktskap eller annan personlig relation till någon som bedriver verksamhet som
 
omfattas av 1–4 ovan, 


−	 aktier/optioner eller liknande innehav i företag, 

−	 annan slags bindning till företag eller organisationer, 

−	 bindningar till företag eller organisationer som ligger nära det egna expertområdet och 
som kan anses besläktade med uppdraget hos Strålsäkerhetsmyndigheten, 

−	 innehav av patent eller annan immaterialrättslig tillgång, arvoderade uppdrag av
 
yrkesmässig natur för andra eller i eget företag/egen verksamhet eller därmed
 
jämförbar form eller innehav av rättigheter som kan antas ha eller få ett kommersiellt
 
värde, och 


−	 andra kortvariga eller långvariga arvoderade uppdrag av mer eller mindre tillfällig
 
natur som kan anses besläktade med uppdraget hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 


Redovisningen avser bindningar besläktade med uppdraget hos Strålsäkerhetsmyndigheten 
under de närmast föregående fyra åren. Observera att det är de två senaste åren som tillmäts 
störst betydelse. 

Aktivitet Namn/sammanhang samt tidsangivelse 

Ytterligare upplysningar 
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6. Andra omständigheter 
Härmed avses omständigheter som för en utomstående betraktare kan framstå som något 
som kan påverka dig i ditt uppdrag hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Jag har inga bindningar eller andra förhållanden av det slag som efterfrågas i 1–6 ovan 
att redovisa. 

Underskrift 
Jag förbinder mig att snarast underrätta Strålsäkerhetsmyndigheten om jag inom tiden för 
mitt pågående uppdrag för myndigheten åtar mig uppdrag eller får bidrag/sponsring av 
företag, branschorganisation eller annan vars intressen är besläktade med mitt uppdrag eller 
som annars kan antas direkt eller indirekt påverka mitt uppdrag. Jag är medveten om att 
denna jävsdeklaration utgör en allmän handling som normalt är offentlig. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Datum Ort 
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