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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria1
dels att 8, 16, 19 och 22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 9, 12–15, 17, 18, 20 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, och närmast före 17 och
20 a §§ nya rubriker, av följande lydelse.
9 §2

Till direktörens förfogande finns en rådgivande kommitté.

12 § Direktören ska efter samråd med Regeringskansliet och med beaktande
av tilldelade resurser fastställa en verksamhetsplan för institutet, samt följa
upp verksamheten och analysera resultatet.
13 § Direktören ska
1. se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den,
2. säkerställa att de anställda är väl förtrogna med målen för institutets
verksamhet,
3. regelbundet informera personalen om förhållanden som rör institutets
verksamhet och organisation, och
4. främja goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla medarbetarnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter.
14 §

Direktören ska hålla Regeringskansliet informerat om verksamheten.

15 § Direktören ska till Regeringskansliet anmäla förhållanden som av
säkerhetsskäl eller andra skäl kan vara av betydelse för en utsänd eller lokalt
anställd tjänstemans tjänstbarhet vid institutet.
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Den rådgivande kommitténs uppgifter
17 §3 Den rådgivande kommittén ger direktören förslag till aktiviteter.
Kommittén kan också medverka vid utvärderingen av olika aktiviteter och av
verksamheten i dess helhet.
18 § I frågor som ska avgöras av institutet beslutar direktören.
Om inte något annat är föreskrivet får direktören överlåta åt andra tjänstemän vid institutet att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver
prövas av direktören.
20 § För varje beslut av institutet ska det finnas en handling som visar
dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Beslut
som inte dokumenteras i någon annan form ska tas in i en särskild protokollsbok eller motsvarande.

Institutets tillgänglighet
20 a § Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med enskilda.
I 5 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
myndigheters öppethållande.
Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller
veckans arbetsdagar och helgdagar.
Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad
tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.
När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet
eller till Utrikesdepartementet. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att institutet ska kunna upprätthålla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt
2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
26 § Beslut av institutet får överklagas till Regeringskansliet.
Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
Institutets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
På regeringens vägnar
ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)
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