Sida 1(2)

Progressus Medica AB

Beslut

Fornuddsvägen 109
135 52 Tyresö

Vårt datum: 2021-06-24
Er referens: - Vår referens: SSM2021-3970, Ch- 200-06692
Handläggare: Lena Thorsson
Telefon: 08-799 4031

Tillstånd
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar tillstånd till nedan angiven verksamhet med
angiven omfattning.
Tillståndshavare:
Organisationsnummer:
Tillståndets giltighet:

Progressus Medica AB
556298-5050
t.o.m. 2026-06-23

Tillståndet gäller för att installera och underhålla tekniska anordningar som kan alstra
joniserande strålning.
Detta tillstånd ersätter tillstånd utfärdat 2015-11-10 med diarienr SSM2015-3084, Ch06692.
Organisationen har beviljats dispens från kravet på strålskyddsexpertfunktion (se separat
beslut SSM2021-3970-10).

Ärendet
Progressus Medica AB har ansökt om tillstånd för att installera och underhålla medicinteknisk utrustning som alstrar joniserande strålning.

Skälen för beslutet
Enligt 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) krävs tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. SSM är enligt 5 kap. 1 § strålskyddsförordningen prövningsmyndighet i
frågor om tillstånd och villkor enligt strålskyddslagen.Av granskningsrapporten (bilaga 3)
framgår att Progressus Medica AB i sin ansökan visat att förutsättningar finns för att
kunna fullgöra de skyldigheter som följer av strålskyddslagen, strålskyddsförordningen
(2018:506), föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och beslut som har
meddelats med stöd av lagen. SSM bedömer därmed att förutsättningarna för tillstånd
enligt 6 kap 9 § strålskyddslagen uppfylls.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
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
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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 1).

Hur ett beslut överklagas
Hur beslutet överklagas, se bilaga 2.
I detta ärende har enhetschefen Helene Jönsson beslutat. Inspektören Lena Thorsson har
varit föredragande. Detta beslut expedieras utan underskrift.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Helene Jönsson
Lena Thorsson

Bilagor
1. Årliga avgifter
2. Hur ett beslut överklagas
3. Granskningsrapport
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Progressus Medica AB

Vår referens: SSM2021-3970, Ch-200-06692
Er referens: -Ert datum: 2021-06-22

Fornuddsvägen 109
135 52 Tyresö

Angående tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
Härmed översänds tillstånd för den i ansökan angivna verksamheten med joniserande
strålning. Den årliga avgiften för tillståndet framgår av avgiftsförordningen (2008:463)
tillsammans med bifogad utrustningsförteckning.
Kontrollera tillståndsbeviset, namn- och kontaktuppgifter samt verksamhetsadresser och
meddela SSM om uppgifterna behöver ändras. Varje ändring i verksamhetens omfattning
samt förändringar av strålskyddsexpertfunktionen måste meddelas SSM. Förändringar i
strålskyddsexpertfunktionen ska godkännas av SSM.
Notera att tillståndet är giltigt i fem år och att ni när tidsbegränsningen närmar sig ska
ansöka om att tillståndet ska förnyas.
Lena Thorsson
Inspektör
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Tel:+46 8 799 40 00
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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.

