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Inspektion – Organisation, ledning och styrning 
Svensk Kärnbränslehantering AB 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde i januari 2014 en inspektion vid Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) i syfte att bedöma hur SKB uppfyller kraven i 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar (SSMFS 
2008:1) inom området ledning och styrning av den kärntekniska verksamheten vid 
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) och Slutförvar för kortlivat radioaktivt 
avfall (SFR). 
 
SSM bedömer att SKB har ett ledningssystem som stöd för ledning och styrning av 
verksamheten. Det finns ett styrt arbetssätt för beslutsfattande och överprövning av beslut 
på driftledningsnivåerna DL3, DL2 samt DL1. Det är i ledningssystemet styrt hur ansvar 
delegeras. Det är känt ute i organisationen att det är anläggningschefen som är ansvarig 
för den kärntekniska säkerheten vid anläggningen.  
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på ansvar, befogenheter och 
samarbetsförhållanden i SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 2 då de uppvisar följande brister:  Inom SKB saknas den förståelse och helhetssyn som krävs för att fullt ut kunna ta 

ansvar för säkerheten i den kärntekniska verksamheten.  SKB förmår inte etablera de samarbetsförhållanden som behövs i 
organisationsstrukturen för att säkerställa att en god strålsäkerhet upprätthålls vid 
anläggningarna Clab och SFR.  Anläggningscheferna har ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till det ansvar 
som åligger denne. Detta då anläggningschefen: 

 inte kan styra över alla nödvändiga resurser, 
 inte får tillräckligt stöd av ”specialistkompetens” från andra delar av SKB, 
 inte i tillräcklig grad kan påverka de beslut som tas på andra håll inom SKB och 

koncernen men som påverkar säkerheten vid anläggningen, samt 
 inte direkt kan påverka de beslut som tas i företagets högsta ledning men som 

påverkar säkerheten vid anläggningen. 
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SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på allsidig belysning av beslut i 
säkerhetsfrågor enligt 2 kap. 9§ 4 i SSMFS 2008:1 i och med att SKB brister i att 
säkerställa att alla frågor med betydelse för säkerheten får en allsidig belysning.  
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på att den kärntekniska verksamheten 
ska ledas och styras med stöd av ett ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet 
tillgodoses enligt SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 §, i och med att SKB brister i:  att kunna säkerställa att förutsättningar finns för att uppfylla alla krav  att tydligt kunna omsätta tolkning av krav i praktiken 
 
Sammantaget anser SSM att det inom SKB saknas en förståelse för den helhetssyn av 
verksamheten som krävs. Detta medför att ledningen inte alltid har förutsättningar att göra 
prioriteringar ur ett säkerhetsperspektiv, upprätthålla en god säkerhetskultur i 
organisationen, identifiera fel och brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med 
ständiga förbättringar. 

Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) är sedan mitten av 80-talet tillståndshavare för de 
kärntekniska anläggningarna Clab och SFR. Fram till 1 januari 2007 respektive 1 juli 2009 
har SKB anlitat OKG Aktiebolag (OKG) för att driva Clab samt Forsmarks Kraftgrupp 
AB (FKA) för att driva SFR. I februari 2012 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) en verksamhetsbevakning (1) med syfte att få en bild av hur styrningen av Clab 
och SFR fungerar efter att SKB har tagit över driften av anläggningarna. SSM kunde 
konstatera att det fanns delar av SKB:s verksamhet som behöver utvecklas för att kunna 
fungerar som ett bra stöd till anläggningarna. SSM uppfattade även att det inte fanns en 
enhetlig styrning av hela SKB:s verksamhet utan att styrningen framförallt sker på 
avdelningsnivå. SSM konstaterade även att det inom SKB finns olika kulturer och att detta 
anses vara acceptabelt inom företaget så länge förståelse för varandras uppgifter finns. 
 
Ett schema över SKB:s organisation finns i bilaga 1 i denna rapport. Chefen för avdelning 
drift benämns cD. DC och DS betecknar anläggningen Clab respektive SFR. 
Anläggningschef benämns cDC (vid Clab) och cDS (vid SFR). Cheferna för 
anläggningsdrift benämns cDCD (vid Clab) och cDSD (vid SFR). I SKB:s företagsledning 
(FL) ingår vd, samtliga avdelningschefer och personalchef (enhetschef FH).  I bilaga 2 
finns en figur som illustrerar SKB:s principer för driftledning. SKB benämner 
driftledningen som säkerhetsledning. Under rubriken Beslut i säkerhetsfrågor på sida sju 
finns en närmare beskrivning av driftledningen. 
 
SKB har sedan hösten 2012 gjort en organisationsöversyn på företagsövergripande nivå. I 
juni 2013 anmälde SKB en organisationsförändring (2) till SSM som i stora drag innebar 
att två stödavdelningar slogs samman, att direktionsledningen togs bort, att 
ledningsgruppen minskades från tolv till nio personer samt att ansvar för ledning och 
styrning av projekt Clink flyttades från avdelning Drift till avdelning Kärnbränsle (3). 
Ändringen verkställdes den 15 augusti 2013. I november 2013 anmälde SKB en 
organisationsförändring som innebär att det konstruktionskontor som funnits under 
avdelning Drift upphör och medarbetarna flyttas till en nybildad konstruktionsenhet under 
avdelning Teknik (4). Även konstruktionsresurser från avdelning Kärnbränsle kommer att 
överföras till konstruktionsenheten. Denna ändring var planerad att verkställas den 15 
januari 2014, men datum för verkställande har flyttats fram till den 28 februari 2014 (5). 
 
En grundläggande princip för säkerhet vid kärntekniska anläggningar är 
djupförsvarsprincipen enligt 2 kap 1§ i SSMFS 2008:1. För att uppnå och vidmakthålla ett 
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effektivt djupförsvar krävs att det finns en ändamålsenlig organisation och ett effektivt 
system för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten vid anläggningarna. 

Syfte 
SSM har i tillsyn den senaste tiden fått indikationer på att SKB:s ledning och styrning inte 
alltid fungerar tillfredställande. Exempel på detta är inspektion av 
beredskapsverksamheten vid Clab (6), inspektion av internrevisionsverksamheten (7) och 
händelsen orsakad av brister i IT-säkerhet (8). Med anledning av detta, samt att det pågår 
flera organisationsförändringar inom SKB, avser SSM att närmare följa utvecklingen av 
ledning och styrningsfrågor inom SKB. 
 
Inspektionen syftar till att bedöma hur SKB uppfyller kraven i de delar av SSM:s 
föreskrifter SSMFS 2008:1 som gäller området ledning och styrning av den kärntekniska 
verksamheten vid Clab och SFR. 

Metod 
Inspektionen genomfördes genom:  Dokumentgranskning av de delar av SKB:s ledningssystem som definierar ansvar, 

befogenheter och samarbetsförhållanden, beskriver beredningen av beslut i 
säkerhetsfrågor och vilka beslutsfattande forum och möten som finns inom SKB 
samt hur säkerheten i den kärntekniska verksamheten rutinmässigt övervakas och 
följs upp.  Förmöte med presentation av inspektionens syfte. Informationsinhämtning om hur 
SKB anser sig svara mot inspektionens frågeställningar.  Intervjuer med: 

 Vd (två gånger) 
 chef avdelning Drift (cD) 
 anläggningschef SFR (cDS),  
 anläggningschef Clab (cDC),  
 ett urval av enhetschefer vid SFR och Clab,  
 enhetschef driftstab (cDL) 
 anläggningsingenjör SFR 
 anläggningsingenjör Clab 
 chef avdelning Kärnteknisk säkerhet, kvalitet och miljö (cS),  
 övriga medarbetare inom SKB (Strålskyddsföreståndare, MTO-

koordinator, senior rådgivare, företagsspecialist kärnsäkerhet, 
medarbetare vid driftstaben)  Avslutningsmöte med presentation av preliminära bedömningar.  Rapport med beskrivning av gjorda observationer från dokumentgranskning och 

intervjuer samt bedömning av kravuppfyllnad. 
 
De observationer som bedömningarna grundar sig på är till största del baserade på 
intervjuer och hur medarbetarna på SKB själva beskriver hur styrning och ledning 
fungerar i praktiken och hur praxis ser ut i förhållande till ledningssystemet. SSM har vid 
denna inspektion genomfört totalt 18 intervjuer.  
 
SKB har beretts möjlighet att faktagranska observationsdelen i denna rapport.  

Krav 
Inspektionen har genomförts mot följande krav: 
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SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 2 

Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 

definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för 

säkerheten i den kärntekniska verksamheten 

 
SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 4 

Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig 

beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. 

 
SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 § 

Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av 

ett ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet tillgodoses. Ledningssystemet, 

inklusive de rutiner och instruktioner som behövs för styrningen av den kärntekniska 

verksamheten, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. 

Tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet ska 

systematiskt och periodiskt undersökas av en revisionsfunktion som ska ha en fristående 

ställning i förhållande till de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt 

revisionsprogram ska finnas vid anläggningen. 

Avgränsningar 

Inspektionen inriktar sig huvudsakligen på hur SKB är organiserat, styrt och hur det leds 
på den högre nivån i företaget. Intervjuerna har inte varit inriktade på att undersöka hur 
verksamheten fungerar på nivå gruppchefer eller nivån under gruppchefer.  
 
Inspektionens syfte är avgränsat till de delar av SKB:s organisation som arbetar med 
frågor som har betydelse för säkerheten vid SKB:s tillståndsgivna anläggningar SFR och 
Clab. 

Observationer 
Nedan följer SSM:s observationer från dokumentgranskning respektive intervjuer. 

Dokumentgranskning 

Ansvar, befogenheter, samarbetsförhållanden samt ledning och styrning 
 
I rutinen SD-032 Organisation, ansvar och befogenheter (9) framgår principerna för 
SKB:s organisation, ansvar, delegering av beslutanderätt och formerna för verksamheten. 
Av rutinen framgår att vd är juridiskt ansvarig för att företagets verksamhet bedrivs i 
enlighet med gällande lagstiftning, styrelsens arbetsordning och krav från ägarna. Det 
framgår även att detta ansvar kan i vissa delar och i särskild ordning delegeras till andra 
befattningshavare.  
Av rutinen framgår vidare att vd är ansvarig för att:  

1. SKB ska ha ett integrerat ledningssystem som omfattar hela verksamheten och 
som används för att styra, leda, följa upp och förbättra verksamheten 

2. besluta om förbättringar så att en god säkerhetskultur kan upprätthållas 
3. besluta om nya funktionsområden och förbättringar inom ett funktionsområde 
4. delegera ansvar och befogenheter för funktionsområde till avdelningschef och 

utpekad funktionsområdesansvarig 
5. beställa program 
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6. godkänna medel till projekt över en viss totalkostnad 
7. besluta om nya processer 
8. delegera ansvar och befogenheter för process till avdelningschef 
9. äga information – informationsägare. Vd kan upprätta delegering för de projekt 

som direktrapporterar. 
Vd har alla nödvändiga befogenheter kopplade till ovanstående ansvar (9). 
  
Av SD-032 framgår att avdelnings- och enhetschefer bland annat är ansvariga för att:   upprätthålla och vidareutveckla en hög säkerhet och god säkerhetskultur  arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar inom den egna 

verksamheten  vid behov ta fram styrande dokument för den egna verksamheten samt säkerställa 
att inga motstridigheter finns till de företagsövergripande styrande dokumenten  omhänderta krav i författningar inom egna verksamheten samt säkerställa att 
dessa följs (SD-032 refererar här vidare till rutinen SD-022 Hantering av remisser, 
krav och förelägganden). 

 
Av SD-032 framgår dessutom att anläggningschefen (cDC och cDS) har ett ansvar för att 
samordna de verksamheter som bedrivs i anläggningarna och ansvara för att bevaka att 
anläggningen kan bedriva avsedd verksamhet med uppfyllande av interna och externa 
krav för detta (9). 
 
I SD-032 är det styrt hur ansvar delegeras ner i organisationen. Ansvaret för säkerheten 
vid anläggningarna är tydligt styrt via delegeringar till anläggningscheferna. Av SD-032 
står det under avsnittet om delegeringar att ”om två eller flera parter på samma beslutsnivå 
och med befogenheter att hantera ärendet inte kommer överrens om vilket beslut som ska 
fattas ska ärendet föras uppåt till högre beslutsnivå”. (9)  
 
I rutinen SDD-038 Organisation, ledning och styrning av avdelning Drift framgår 
principerna för ansvar och befogenheter för enheterna inom avdelning drift (10). Av 
rutinen framgår att cD har den övergripande uppgiften att leda och styra verksamheten 
samt tillse att verksamheten drivs med tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens i 
enlighet med krav i lagar och förordningar samt inom de ramar, planer och tillstånd som 
gäller för verksamheten. Vidare följer ett ansvar för cD att tillse att DC:s respektive DS:s 
uppgifter utförs på ett godtagbart sätt. Av rutinen framgår att DC respektive DS har till 
uppgift att driva, följa upp och utveckla anläggningen enligt gällande krav, 
säkerhetsredovisning och tillstånd enligt god säkerhetspraxis, samt med tillräckliga 
säkerhetsmarginaler och god framförhållning. (10) 
 
I rutinen SDDC-951 Organisation och styrning av Clab (11) beskrivs organisationen och 
styrningen vid Clab samt de befogenheter och den delegeringsordning som finns inom 
Clab för att kunna bedriva verksamheten. Av rutinen framgår bland annat att cDC 
ansvarar för att driva och utveckla Clab. Detta innebär ansvar för drift, förebyggande och 
avhjälpande underhåll samt utveckling av anläggningen. Med begreppet anläggning avses 
mark, vägar, hamn, planer, byggnader, processanläggning, maskiner, inventarier och 
annan utrustning. cDC har befogenheter att ändra driftläge vid Clab samt innehar 
driftledningsnivå 2. (11) I rutinen SDDS-001 Organisation och styrning av SFR (12) 
beskrivs på motsvarande sätt ansvar och befogenheter för cDS. 

Samarbetsförhållanden  

SKB har ett antal definierade funktionsområden för vilka styrningen ska ske på ett 
gemensamt sätt inom företaget. Funktionsområdena är kravställare mot såväl linje, projekt 
och process. Vd har beslutat om följande funktionsområden: 

1. MTO och säkerhetskultur 
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2. Yttre miljö 
3. Arbetsmiljö 
4. Strålskydd 
5. Elsäkerhet 
6. Säkerhetsskydd 
7. Brandskydd 
8. Lyftdon 
9. Informationshantering 
10. Kärnbränsle och kriticitet 

 
Den funktionsområdesansvarige rapporterar direkt till ägande avdelningschef för 
funktionsområdet. Av SD-032 framgår att avdelningschef har ansvar och befogenheter att:  

1. Äga budget och utveckling och uppföljning av ett funktionsområde 
2. Stödja ansvarig för funktionsområdet i arbetet med att utveckla och förbättra 

funktionsområde och vid etablering av organisation för funktionsområdet 
3. Informera kvalitetschefen om eventuella brister inom funktionsområdets styrning 
4. Sätta mål för arbetet med funktionsområdet samt följa upp och rapportera till vd 

hur funktionsområdet fungerar i verksamheten. 
 
Inom SKB finns elva definierade processer (bland annat kompetensförsörjning, 
granskning, hantering och transport av kärnavfall samt hantering och transport av 
kärnbränsle). För varje process har vd delegerat ett processansvar till avdelningschefer. 
Ansvarig avdelningschef ska säkerställa att procesen omhändertar relevanta interna krav, 
inklusive de från funktionsområdena och externa krav samt att styrande dokument 
upprättas i lämplig omfattning (9). 
 
För både funktionsområden samt processerna gäller att planering, uppföljning och 
rapportering av arbete med funktionsområden respektive processer följer ordinarie 
verksamhetsplanering och uppföljning. Ägande avdelningschef kan därutöver lyfta viktiga 
frågor inom funktionsområdet respektive inom process i företagsledningen för beslut av 
vd (9). 

Uppföljning 

I rutinen SD-030 Säkerhetsledning (13) framgår hur rapportering ska ske i alla steg inom 
säkerhetsledningen:  DL3 ska rapportera avvikelser, trender, åtgärder och erfarenheter till DL2 för den 

mer långsiktiga säkerhetstillsynen och för överprövning av egna 
ställningstaganden.   DL2 rapporterar avsteg, förändringar och åtgärder till DL1 för den övergripande 
säkerhetsmässiga tillsynen och för överprövning av egna ställningstaganden. 
Trender, erfarenheter, störningar och andra händelser dokumenteras i särskilda 
rapporter som kan utgöra underlag för den fristående säkerhetsgranskningen.  DL1 rapporterar 2 ggr/kvartal till DL0 om resultatet av överprövningen av de 
ställningstaganden som gjorts av driften för de kärntekniska anläggningarna sedan 
föregående möte. DL1 rapporterar till DL0 vid säkerhetskommitténs möten 
säkerhetsfrågor av större eller principiell betydelse.  

Vidare hänvisas det till en rutin för styrning, verksamhetsplanering och uppföljning, 
SD-019. Hur denna tillämpas inom avdelning Drift beskrivs i rutinen SDD-038 (10). Av 
SDD-038 framgår att cD har en ledningsgrupp (DLG) som stöd för styrning och ledningen 
av verksamheten på avdelningen Drift som består av cD, cDL, cDK, cDT, cDC, cDS samt 
avdelningscontrollern och har möten ca 10ggr/år. 
 
Av rutinen SD-030 Säkerhetsledning (13) framgår att avdelning Kärnteknisk säkerhet, 
kvalitet och miljö (avdelning S) ska rapportera avdelningens analys och slutsatser om 
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säkerhetsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna till vd, företagsledning, 
säkerhetsledning samt SKB:s ägare. 

Kravhantering 

Av bilaga 2 i rutinen SD-022 Hantering av remisser, krav och förelägganden (14) framgår 
att SKB:s verksamhet ska vara certifierbara enligt ISO 9001 och ISO 14001 och att dessa 
krav utgör krav för SKB:s verksamhet och ledningssystem. Det framgår även att SKB 
avser certifiera sig mot OHSAS 18001:2007 samt att SKB beslutat att tillämpa standarden 
IAEA Safety Requirements No. GS-R-3 som vägledning. Det finns även en skrivning om 
att ”som princip gäller att externa och interna krav rörande SKB:s verksamhet ska byggas 
in i ledningssystemet så att medarbetare genom att tillämpa ledningssystemet också följer 
gällande krav”. (14) 
 
Av rutin SD-022 framgår att vd ansvarar för att verksamheten planeras i enlighet med 
gällande krav. Vd ansvarar även för att besluta om vilka Vattenfall Management System 
(VMS) krav som ska implementeras i SKB:s verksamhet (14). Hur VMS-krav hanteras 
och implementeras i SKB:s ledningssystem finns beskrivet i rutin SD-022. Linjechef 
ansvarar för att tillstånd och villkor för den egna verksamheten hanteras och efterlevs. Det 
framgår även att cS ansvarar för säkerhetsmässig tolkning av krav. De funktionsområdes-
ansvariga ska omhänderta författningskrav genom att när så behövs omsätta kraven till en 
företagsövergripande styrning i ledningssystemet eller förmedla krav till processansvariga 
respektive linjechefer. Av rutinen framgår även att linjechefer omhändertar krav och följer 
upp att dessa efterlevs minst en gång per år. (14) 

Internrevisioner 

SKB har ett internrevisionsprogram, SD-004 Program för internrevisioner (15). 
Lednings- och styrningsfrågor ingår som regel i alla revisioner. SKB har dock under de 
senaste fyra åren inte reviderat området säkerhetsledning och inte heller i någon annan 
revision reviderat SKB:s högsta ledning. I revisionsplanen för 2014 framgår dock att en 
revision av området säkerhetsledning är planerat att genomföras under mars 2014. Av 
revisionsplanen för 2014 framgår även att SKB under november och december 2014 
planerad att genomföra en revision av området ”Ledning och styrning” med inriktning 
”Organisation, ansvar och befogenheter utifrån omorganisationen”. (15) 

Beslut i säkerhetsfrågor 
 
Rutinen SD-030 styr arbetet med säkerhetsledning inom SKB (13). I den framgår att 
driftchef på respektive anläggning ska ha driftledningsnivå 3 (DL3), anläggningschef har 
DL2 och chef för avdelning drift bör vara DL1 (det kan dock förekomma att 
avdelningschefen inte har DL1-rollen). Vd har högsta driftledningsnivå (DL0). Det finns 
även andra funktioner inom organisationen som har DL-kompetens och fungerar som 
ersättare. I rutinen framgår också vad de olika nivåerna innebär i säkerhetsledningen. DL3 
är planerande och beordrande. DL2 överprövar beslut och ansvarar för primär 
säkerhetsgranskning samt rapporteringsstruktur. DL1 har ett strikt linjeansvar och står för 
säkerhetsmässig tillsyn. DL0 överprövar säkerhetsfrågor av större eller principiell 
betydelse. I SKB:s kompetenssäkringssystem (CT) framgår vilka komptenskrav som finns 
på respektive nivå samt kompetensuppfyllnad. Dessutom framgår vilka ersättare som 
finns. I rutinen framgår också att avdelning S har en fristående roll i förhållande till 
linjeorganisationen och är ett stöd till vd i säkerhetsfrågor. (13) 
 
Varje helgfri vardag hålls ett driftmöte på respektive anläggning som leds av DL3. Vid 
SFR görs dock uppehåll med driftmöten vid längre sammanhängande ledigheter då 
arbeten (deponering, transport av avfall etc.) inte pågår. På driftmötena görs en 
genomgång av föregående dygns drift och en bedömning av åtgärder vid inträffade 
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händelser görs. DL3 tar ställning till gjorda bedömningar och avgör anläggningens 
driftklarhet. Mötet protokollförs. Särskild rutin finns för driftmöte på Clab (16) respektive 
SFR (17). 
 
Driftsammanträden hålls på förekommen anledning och hålls av DL2. Syftet med mötet är 
att ge råd till DL2 i säkerhetsfrågor som rör anläggningen. I rutinen framgår vilka frågor 
som kan föranleda ett driftsammanträde, exempelvis inträffade händelser, 
anläggningsändring eller avsteg mot STF, säkerhetsredovisning, tillståndsvillkor och 
föreskrifter. Särskild rutin finns för driftsammanträde på Clab (18) respektive SFR (19).  
 
Säkerhetsledningsmöte (SLM) hålls 11 gånger per år eller vid behov och syftar till att följa 
upp och överpröva tidigare fattade beslut på lägre DL-nivåer. Exempel på detta är åtgärder 
vid inträffade händelser och driftledningens ställningstaganden i säkerhetsrelaterade 
ärenden. Mötet avgör om någon fråga behöver lyftas till säkerhetskommittén. Särskild 
instruktion finns för säkerhetsledningsmöte (20). 
 
Övergripande säkerhetsledningsmöte är DL0:s möjlighet till uppföljning och överprövning 
av tidigare fattade beslut i säkerhetsrelaterade frågor. DL0 kan själv välja hur detta ska gå 
till, men det framgår av rutin SD-030 att det ska göras minst 2 gånger per år. Det finns inte 
någon särskild rutin för detta.   
 
Det finns också en rutin SDD-104 (21) som beskriver säkerhetsvärdering på DL1-nivå. 
Detta möte hålls då ett ärende berör flera anläggningar och/eller flera avdelningar inom 
SKB. De exempel som omnämns i rutinen är verifieringar av nya bränsletyper och 
godkännande av typbeskrivningar. Syftet är att utgöra ett sista steg i den primära 
säkerhetsgranskningen. Mötet ska ta ställning till om ärendet har hanterats på en 
acceptabel nivå och kan skickas till fristående säkerhetsgranskning. Bedömer DL1 att ett 
ärende är av enklare karaktär kan denne genomföra en säkerhetsvärdering utan att kalla till 
ett möte. (21) 
 
I samtliga rutiner och instruktioner för de olika mötena framgår att ordförande ska göra en 
bedömning om mötet har rätt kompetens för att kunna hantera frågorna.  
 
Vid SKB finns också en rutin, SD-148, för säkerhetskommitté (22). Kommitténs uppgift 
är att vara rådgivande till vd för beslut i principiella och strategiska säkerhetsfrågor. 
Kommitténs råd ska primärt utgå från ett säkerhetsperspektiv och inte tidsplaner, resurser 
och budget. Vd är ordförande vid säkerhetskommitténs möten. (22)  

Intervjuer  

Intervjuer - Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 
 
Samtliga intervjuade ansåg att det är tydligt i praktiken att det är respektive 
anläggningschef som är utpekad ansvarig för säkerheten vi anläggningarna Clab och SFR.  
De visste även att detta var styrt via delegeringar. 
 
Vid intervjuer har det framkommit att anläggningarna många gånger är beroende av 
kompetens och resurser som finns inom andra delar av SKB:s organisation och att detta 
kan medföra problem. SSM har uppfattat följande exempel: 
 
Ett exempel är tillämpningen av krav inom området för IT- och informationssäkerhet. 
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IT- och informationssäkerhet drivs av avdelningen F (Finans och Affärsstöd) genom en 
beställning av projekt ISÄK. Enligt de intervjuade deltar anläggningscheferna i 
styrgruppen för projekt ISÄK. Anläggningschefen för SFR uttryckte att denne inte har 
tillräcklig djup förståelse för kravbilden, projektet eller sakfrågan då han inte har 
kompetens inom området. Det är då svårt för anläggningschefen att kunna ge sitt 
godkännande till projektet och samtidigt ansvara för säkerheten vid anläggningen samt att 
ansvara för att alla krav uppfylls. En annan av de intervjuade menade att SKB lätt tappar 
bort säkerhetsfokus i de områden som indirekt verkar på driften (och hänvisade till 
stödfunktioner som personal, IT, dokumenthantering osv).  
 

Ett annat exempel på att det kan bli problematiskt när beslut fattas i andra delar i 
organisationen men som påverkar en anläggning är införandet av nya transportbehållare. 
Detta arbete drivs av transportenheten (DT). Anläggningschefen vid Clab sitter med i en 
styrgrupp för projektet. I detta fall har anläggningschefen upplevt att denne har kommit in 
i beslutsprocessen för sent och därmed inte kunnat ha kontroll över hur införandet av nya 
transportbehållare påverkar Clab. Vid intervju framkom att projektet inte i tillräcklig grad 
beaktat konsekvenserna för anläggningen i sin projektering. SSM har noterat att det finns 
olika syn inom SKB på vilka konsekvenser en anpassning till de nya transportbehållarna 
faktiskt kommer att få. 
 

Ett tredje exempel på ett otydligt ansvarsförhållande är införandet av nya bränsletyper, där 
beslut om godkännande av nya bränsletyper sker på DL1-nivå. Den intervjuade upplevde 
att det kan vara problematiskt när beslutet tas ovanför cDC-nivå, medan det sedan är Clab 
som får ta konsekvenserna när det uttjänta bränslet kommer till Clab för mellanlagring 
fem år senare. Det är då cDC som är ansvarig för säkerheten vid anläggningen. 
 
Flera av de intervjuade var inne på att det kan vara problematiskt för anläggningschefen 
att i praktiken styra över alla säkerhetsfrågor som berör anläggningen genom att sitta med 
i styrgrupper. Det upplevs som att denne inte har särskilt stor möjlighet att påverka.  
 
Vid intervjuer av medarbetare vid Clab framkom att de anser att anläggningschefen har en 
väldigt utsatt position. I och med att denna ska samordna allt som rör anläggningen 
innebär detta att denna måste hantera alla möjliga frågor. Det kan även röra sig om mindre 
frågor som om det ska hissas flaggor. Flera medarbetare vid Clab anser att cDC:s 
förutsättningar att ta sitt ansvar för den kärntekniska säkerheten inte är tillfredställande 
och att detta är en otacksam roll. En av de intervjuade uttryckte det som att 
”anläggningschefen måste slåss för varje liten skitfråga”. En annan av de intervjuade 
uttryckte det som att ”allt man gör som anläggningschef hackas sönder i smådelar och 
analyseras av alla andra” och ”cDC drunknar lätt i alla möjliga frågor”. En tredje utryckte 
det som att ”cDC är en väldigt klämd mellanchefsroll”. 
 
Det har vid intervjuer framkommit att SKB har identifierat ett behov av ytterligare 
”specialistkompetens” på anläggningarna. SSM noterar utifrån intervjuer att det samtidigt 
ibland finns en inställning hos de medarbetare vid SKB som har denna typ av kompetens 
inte fullt ut vill arbeta på det stödjande sätt som anläggningarna efterfrågar.  Det finns ett 
beteende att man hellre vill ha en ”kontrollerande” roll än en ”stödjande” roll. Detta kan 
grunda sig i att man vill ”tycka till om saker” men inte i samma omfattning faktiskt 
genomföra dessa. 
 
Det förekommer att ärenden vid anläggningarna behöver lyftas till en högre nivå, i FL 
eller Vattenfalls Bussiness Unit Decommissioning and Waste Management (BU). Några 
av de intervjuade upplever att anläggningarna i högre grad än tidigare behöver vara noga 
med att motivera och argumentera för ett ökat behov av resurser inom verksamheten. 
Detta för att det annars riskerar att falla bort i leden uppåt. Det beskrevs som att alla 
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resursbehov behöver motiveras väldigt tydligt kopplat till säkerhetsaspekter och att 
mycket tid måste läggas på att ta fram tillräckligt tydligt underlag.  
 
SSM uppfattade genomgående att ordet otydligt förekom ofta vid beskrivningar av ansvar, 
befogenheter och samarbetsförhållanden. Exempel på detta är avsvarsförhållandet mellan 
SFR och avdelning A rörande den långsiktiga säkerheten vid SFR. En intervjuad sa att det 
är ett otydligt beskrivet gränssnitt mellan avdelning A och D både i praktiken och i rutiner. 
Ett annat exempel är enheten Driftledningsstabs (DL) roll där några av de intervjuade 
menade att DL:s roll måste vara stöttande, medan andra menade att DL har en mer 
kontrollerande roll. Vid intervjuer uppfattade SSM att det finns oenighet kring detta. I och 
med att det nyligen tillträtt en ny chef på avdelning D så håller DL:s roll på att utvärderas. 
Majoriteten av de intervjuade hade svårt att formulera vilket uppdrag cD har. En av de 
intervjuade menade att rollerna för cD, DL respektive cDS/cDC behöver bli tydligare. 
 
Vid flera intervjuer har det framförts att det inom SKB inte är självklart ”vem som servar 
vem”. En intervjuad ansåg att det borde vara så att övriga delar av SKB skulle arbeta mer 
inriktat på att ”serva” driften av de befintliga kärntekniska anläggningarna. Så är det inte 
idag. En av de intervjuade utryckte de som att ”driften inom SKB blir drabbad av 
omvärlden istället för att, som det borde vara, SKB vill se till att driften av anläggningarna 
fungerar”. Den intervjuade menade att ”det inte alltid är driftens behov som tillvaratas, 
utan det ska jämkas”. En annan av de intervjuade menade att när anläggningen själva har 
mandat över en fråga finns förutsättningar för att en problemställning identifieras och lyfts 
till rätt nivå. Men om frågan ska behandlas av någon annan än Clab så kan inte 
anläggningschefen styra över det som behöver göras och säkerställa att frågan hamnar på 
rätt nivå. En av de intervjuade har uppfattat att cD inte alltid för vidare nödvändiga frågor 
från anläggningschefen till FL.  
 
SKB har sedan den 1 november 2013 en ny konstellation i FL med delvis nya personer. 
SSM konstaterar att anläggningscheferna inte ingår i FL. Vid intervjuer har de 
framkommit att det finns åsikter om att medlemmar i FL inte har kompetens om och 
erfarenhet av att driva kärntekniska anläggningar. De intervjuade ser detta som ett 
potentiellt problem. Vid intervjuer framkom att SKB själva har identifierat att FL behöver 
öka sin förståelse för säkerhetsfrågor och har nyligen gått en endagarskurs i detta. En av 
de intervjuade sa att det är vd som har uppgiften att se till att alla medlemmar i FL har rätt 
kompetens. SSM har fått information om att styrelsen har uttalat att säker och effektiv 
drift ska ha högsta prioritet. Detta har dock inte kommit upp vid intervjuer.  
 
Vid intervjuer framkom att det som diskuteras på FL i första hand är de frågor som är 
gemensamma inom företaget som alla avdelningschefer behöver information om. Vidare 
framkom att cS har en punkt på dagordningen där denne rapporterar om säkerhetsläget vid 
anläggningarna och att cD informerar om driftläget. Även myndighetsfrågor, SKB:s 
projektportfölj och ”övriga produktionsfrågor” finns med på den stående dagordningen. 
De intervjuade medarbetarna vid anläggningarna har inte insyn i vilka strategiska och mer 
principiella frågor rörande driften som faktiskt diskuteras vid FL. En av de intervjuade 
hade intrycket av att de drift- och säkerhetsfrågor mest tas upp för information vid FL. Vid 
en intervju lyftes att ”SKB behöver bli bättre på att lyfta säkerhetsfrågor för att på så sätt 
tvinga t ex cD och vd att befatta sig med säkerhetsfrågor”. Vid intervjuer av medarbetare 
på anläggningarna har det framkommit en oro för att det i FL kan tas beslut som påverkar 
driften negativt. Exempel som har lyfts kring detta har varit frågan om dokument-
hanteringssystem. En av de intervjuade uttryckte en oro för att den nye cD inte kommer att 
få rätt stöd av de andra avdelningscheferna i FL. SSM har observerat att vd uttrycker att 
”SKB ska fokusera mer på driften”.   
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Flera av de intervjuade har lyft samma exempel för att illustera vilka frågor som får 
utrymme på FL och med detta exempel har de uttryckt en oro över att det inte är rätt saker 
som diskuteras. Anläggningschef på Clab vill ha skärmar i entrén med information om 
säkerhetsläget vid anläggningen. Anläggningen anser att det är viktigt ur ett 
säkerhetsperspektiv att med hjälp av att illustrera säkerhetsindikatorer på skärmarna 
tydliggöra att det är en kärnteknisk anläggning. Detta togs upp på FL och ett motargument 
som togs upp var att det inte skulle vara passande ur kommunikationsperspektiv då Clab 
tar emot många besöksgrupper. Detta ledde till diskussioner som vid inspektionstillfället 
inte hade nått i mål. Flera av de intervjuade anser att det är orimligt att man inom SKB ens 
pratar om en sådan här fråga på den nivån i företaget. 
 
En intervjuad sa att det generellt sett inom SKB saknas fokus på vad det är som är de 
verkligt viktigaste säkerhetsfrågorna. 
 
Vid en annan intervju framkom att den nya sammansättningen av medlemar i FL under 
januari och februari har börjat diskutera vilka frågor som ska hanteras på FL och 
prioriteringar inom SKB. 

Uppföljning 

De intervjuade angav att uppföljning av delegerat ansvar delvis görs genom den 
överprövning som görs styrt av rutinen för säkerhetsledning (SD-030), men att denna 
uppföljning är reaktiv. Vid intervju framkom att det ankommer på anläggningschefen att 
lyfta problem uppåt om det uppstår svårigheter i att kunna ta sitt ansvar. Det har vid 
intervjuer framkommit att det inte finns en aktiv efterfrågan uppifrån om vilka 
förutsättningar som behövs för att anläggningschefen ska kunna ta sitt ansvar. Det görs 
uppföljning av cD för anläggningarna, dels genom veckovis rapportering och dels genom 
månadsrapporter med information om avvikelser och RO:n. En av de intervjuade tycker 
att informationen som finns i månads- och årsrapporter är bra, men att syftet inte uppfylls 
med dem eftersom för få inom SKB läser dem, troligtvis inte heller på högre nivå. Vid 
intervju framkom även att den kvartalsvisa säkerhetsvärdering som avdelning S tar fram 
inte innehåller ”rätt” information och att det finns en risk att FL, vd och styrelse därmed 
inte får den information de behöver.  
 
Vid förmötet framkom att varje avdelning har ett styrkort och ett kontrollkort. Styrkortet 
består av avdelningens mål och följs upp kvartalsvis. Kontrollkortet består av indikatorer 
inklusive säkerhetsindikatorar som följs upp varje månad. Att denna uppföljning görs 
bekräftades vid intervjuer. En av de intervjuade upplever att den information som 
efterfrågas vid uppföljningen handlar om hur anläggningarna fungerar operativt här och 
nu och inte om det finns förutsättningar för att upprätthålla en god säkerhet på lång sikt.  

Samarbetsförhållanden 

En av de intervjuade sa att enheterna DC, DS och DT nog känner sig ganska ensamma 
inom respektive enhet. Den intervjuade har inte känt att det finns en uttalad förväntning på 
samarbete mellan enheterna.  
 
En medarbetare beskrev att det kan uppstå kulturkrockar mellan Clab och andra delar av 
organisationen som grundar sig i att de på Clab har en mentalitet av att ”vilja klara sig 
själva”. Denne medarbetare uttryckte en farhåga att detta kan leda till att en säkerhetsfråga 
kan falla mellan stolarna eller tappas bort. Detta på grund av att ”man tjafsar om vem som 
ska göra vad”. SSM har sett exempel på att SKB jobbar för att komma bort från denna 
inställning, t ex genom att inte låta sådant tjafs ta plats vid möten. Ett annat exempel som 
framkommit är ett nytt arbetssätt där cS tillsammans med DLG går igenom resultatet från 
S kvartalsvisa värdering som ett sätt att öka förståelsen. 
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Situationen för SFR beskrivs som något annorlunda. En av de intervjuade uttryckte det så 
här: ”SFR vill numera ha hjälp, men de är inte så bra på att tjata på att det ska komma folk 
från Stockholm”. Vid intervjuer framkom också att det finns en större förståelse för att 
SFR behöver hjälp och stöttning av andra då de har en relativt liten organisation. En av de 
intervjuade menade att SKB generellt sett behöver bli bättre på att tillvarata erfarenheter 
och överföra dessa till andra områden. 
 
Majoriteten av de intervjuade anser att arbetssättet med funktionsområden inte fungerar då 
uppdraget för funktionsområdesansvariga är otydligt i praktiken. Det framkom vid 
intervjuer att det blir problematiskt när de funktionsområdesansvariga saknar mandat och 
befogenheter att styra och leda inom sitt funktionsområde. I och med att de inte har 
mandat att styra får de heller inget gehör för det de vill genomföra. Det upplevs även som 
otydligt i praktiken hur rapporteringen från de olika funktionsområdena ska gå till. Det 
pågår en översyn om huruvida ansvar för de olika frågorna ska ligga i linjen istället. En av 
de intervjuade sa att det är svårt att få konceptet med funktionsområdesansvariga att 
fungera eftersom ”allt inte kan vara lika mellan de olika anläggningarna”. Det är även 
svårt för de som är funktionsområdesansvariga och samtidigt sitter på avdelning S 
eftersom de då inte kan ha en stödjande roll på det sätt som förväntas av de 
funktionsområdesansvariga. 
 
En av de intervjuade sa att eftersom anläggningscheferna inte sitter med i FL så måste 
antingen cD vara väldigt noga med att alltid föra upp nödvändiga frågor från 
anläggningarna till FL eller så borde det finnas andra forum för at främja samarbete 
mellan anläggningschefen och chefer för andra avdelningar inom SKB som driften är 
beroende av. En annan av de intervjuade var inne på att i och med att 
konstruktionskontoret flyttas till avdelning T kommer det finnas behov av att ha med cT 
på säkerhetsledningsmötena för att få till ett bra samarbetsförhållande. 

Intervjuer - Beslut i säkerhetsfrågor  
 
Vid intervjuer framkom att driftmötena fungerar bra både på SFR och Clab och att syftet 
med mötet är tydligt. Gällande driftsammanträdena så angav de intervjuade att det 
företrädesvis är inträffade händelser som föranleder ett driftsammanträde. Flera av de 
intervjuade sa att det finns exempel på både bra och dåliga driftsammanträden. Vid 
intervjuer framkom att strålskyddsmässiga konsekvenser ofta saknas vid behandling av 
frågor vid driftsammanträdena. De intervjuade angav även att bemanningen är 
tillfredställande på driftsammanträdena, med några få undantag. Exempelvis framkom att 
det ibland har saknats kompetens inom brand och kriticitet. På SFR har det även varit 
svårt att få tillräcklig MTO-kompetens, eftersom denna kompetens inte finns vid 
anläggningen. Vid intervjuer framkom att den MTO-koordinator som finns på avdelning 
D numera alltid får kallelse till driftsammanträden på både SFR och Clab så att denne ska 
kunna ta ställning till om det finns behov av att delta. Dock framkom vid intervju att 
underlaget inte alltid är på en sådan nivå att det går att avgöra vilka kompetenser som 
behöver delta vid driftsammanträdet. Några av de intervjuade tyckte att 
driftsammanträdena ibland inte har den pådrivande och ”utmanande” karaktär som behövs 
för att få en allsidig belysning av en säkerhetsfråga. De intervjuade på SFR uppgav att 
kvalitén på driftsammanträdena (både underlag och själva mötets genomförande) har blivit 
bättre den senaste tiden. Några av de intervjuade sa att det ibland förekommer att 
deltagare inte är inlästa och förberedda och därför inte kan bidra med sin kompetens på 
bästa sätt på driftsammanträdet. De intervjuade härledde detta till att roller och syfte inte 
är tydligt för alla inblandade. ”Alla förstår inte vad de förväntas bidra med på 
driftsammanträdet”. Vid intervjuer framkom att det har hänt att DL2 har bordlagt ärenden. 
Detta har då berott på att underlaget inte är tillräckligt för att mötet ska kunna ta ställning. 

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t, 
20

14
-0

3-
27

, S
va

nt
e 

 E
rn

be
rg



 Sida 13 (24) 
 Dokumentnr: SSM2013-5903-6 

   
  
 

Enligt de intervjuade har ärenden aldrig bordlagts på grund av otillräcklig kompetens eller 
bemanning. Vid en intervju framkom att det nyligen har förtydligats att 
anläggningscheferna har möjlighet att ta in den kompetens som behövs till 
driftsammanträde från hela SKB även om anläggningschefen inte har formell befogenhet 
att styra över andra resurser. En av de intervjuade anser att resultatet av driftsammanträdet 
behöver bli tydligare så att det blir tydligare vem som ansvarar för vad. 

Säkerhetsledningsmöte (SLM) 

De intervjuade menade att SLM i stort fungerar bra som ett forum för överprövning, men 
att övriga former för SLM känns otydligt. Vid intervjuer framkom att det anses viktigt att 
DL2 blir ”utmanad” för att testa besluten. Däremot pekade de intervjuade på att 
diskussionerna ofta är på en detaljnivå som gör mötet ineffektivt och gör det svårt att 
fokusera på säkerhetsfrågan. Flera av de intervjuade har till och med sagt att SKB lätt 
tappar säkerhetsfrågan vid SLM. Säkerhetsledningsmöten har enligt de intervjuade blivit 
bättre den senaste tiden. Till exempel angavs att man aktivt försöker undvika att fastna i 
detaljer kring frågor, för att inte tappa fokus på säkerhetfrågan. SSM fick vid intervjuer 
information om att enhet DL nu har börjat tillämpa ett nytt arbetssätt där medarbetare vid 
DL förbereder SLM genom att ha veckovisa genomgångar av driftmöten och 
driftsammanträden från både SFR och Clab. Detta för att få snabbare reaktionstid på 
frågor som kommer upp på driftmötena. På dessa möten deltar inte någon från DS eller 
DC. Vid intervjuer med medarbetare på Clab och SFR framkom att det inte är tydligt för 
anläggningarna vad syftet är med dessa förberedande möten som DL har. Vidare framkom 
att det upplevs som att DL ifrågasätter saker som anläggningarna gör utan att ha all fakta 
(eftersom ingen representant från anläggningen är med). En av de intervjuade ifrågasatte 
dessa möten eftersom uppgiften är otydlig. 
 
De intervjuade har uttryckt att de saknar diskussioner på SLM som rör strategiska och 
principiella frågor. En av de intervjuade anser att formerna för SLM som det ser ut nu blir 
en reaktiv värdering, men att det behövs mer helhetstänk.  Flera intervjuade anser även att 
det är oklart i vilket forum denna typ av frågor ska få ta utrymme. SSM observerar att 
SLM resulterar i ett antal rekommendationer till anläggningarna. Dessa följs upp vid 
nästkommande möte. De intervjuade anser att det är rätt bemanning på SLM, men att det 
är för många deltagare (22 personer kallas, deltagare är i snitt 13 st.). SSM uppfattade att 
SLM i praktiken aldrig lyfter frågor till säkerhetskommittén. De intervjuade har inte varit 
med om att någon fråga har lyfts från DL1/SLM till DL0. SKB har gjort en översyn av hur 
SLM fungerar och tagit fram ett förbättringsförslag. De intervjuade hade heller aldrig varit 
med om att överprovningen hade resulterat i att ett beslut hade ändrats. 
 
SSM observerar att SKB själva anser att säkerhetskommitténs arbete behöver utvärderas 
och utvecklas. Enligt de intervjuade ger inte säkerhetskommittén råd som kan användas 
som stöd vid beslut i säkerhetsfrågor. En av de intervjuade uttryckte detta som att ”det blir 
inga säkerhetsbeslut tagna av det som diskuteras på säkerhetskommittén. Rätt använt kan 
dock säkerhetskommittén ge bra rekommendationer eller beslutsunderlag samt bygga 
kunskap”.  
 
Vid förmötet framkom att driftens ledningsgrupp (DLG) träffas varannan vecka och att 
agendan för vartannat möte handlar om drift och säkerhet och vartannat möte om styrning 
och ledning. SSM uppfattade utifrån intervjuer att det inte är tydligt vilka frågor som ska 
tas upp vid SLM respektiver DLG. Deltagare på respektive möte kan i förväg föreslå 
frågor att ta upp, men det är upp till cD att sätta agendan för mötena.  
 
Det görs säkerhetsvärdering på DL1-nivå (21). De enda exempel som SSM sett på detta 
rör frågor om införande av typbeskrivningar och verifiering av nya bränsletyper. SSM har 
även sett exempel på att säkerhetsvärderingar av organisationsförändringar har gjorts av 
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vd. Vid intervjuer framkom att praxis för andra frågor på mer företagsövergripande nivå är 
att anläggningschefen sitter med i styrgrupper för olika projekt (som berör anläggningen 
och där flera avdelningar ingår). 
 
Många av de intervjuade anser att SKB är svaga i beslutsfattande. Flera menar att det är 
vanligt förekommande att det skrivs ”bör” istället för ”ska” i beslut och att det ofta är 
otydligt vem som ansvarar för en uppgift. Det finns ofta planer för vad som bör 
genomföras men ofta saknas framdrift. Enligt de intervjuade finns det inom SKB ett svagt 
beslutsfattande. ”Man är rädd för att fatta beslut”, ”vill inte trampa någon på tårna”, 
”kulturskillnader” lyftes upp som exempel. Vid intervjuer framkom även att fattade beslut 
inte betyder särskilt mycket och det finns därmed risk att beslutet inte ger effekt (”kanske-
beslut”). Vid intervjuer framkom även att handlingskraft i beslutsfattande kan försvagas 
av att Vattenfall kan komma med synpunkter och direktiv som SKB behöver beakta.  
 
En av de intervjuade sa att behov av beslut ska lyftas enligt ordinarie linjeväg, men att 
SKB behöver bli bättre på att använda den vägen och lyfta frågor och behov av beslut. Det 
händer att behov av beslut inte är kända utan vissa frågor kan ligga ute i organisationen 
och frustration kan uppstå.  
 
Vid intervjuer framkom att SKB:s ledning behöver bli bättre på att arbeta med 
säkerhetsfrågor och inte alltid förvänta sig att anläggningarna kan hantera allt själva. Det 
framfördes också att det saknas en tydlig målbild från företagsledningen och att 
anläggningarna i hög grad får klara sig själva. Vidare framkom vid intervju att den 
operativa driften fungerar på anläggningarna men att utvecklingen har stannat upp. En av 
de intervjuade anser att SKB:s ledning måste förstå att det krävs ytterligare kompetens för 
att kunna utveckla verksamheten och vidmakthålla status på anläggningarna. Den 
intervjuade var inte säker på att ledningen förstår behovet och att det därför inte är säkert 
att de kan säkerställa att tillräckligt med kompetens och resurser finns för att kunna arbeta 
med dessa frågor. 

Intervjuer – Ledning och styrning 

Organisationen SKB 

SSM konstaterar att det inom SKB pågår ett förändringsarbete på företagsövergripande 
nivå. I det förändringsarbete som sker finns ett uttalat syfte att öka fokus på driften. SSM 
uppfattar utifrån intervjuer att detta är väl känt ute i organisationen. De intervjuade har 
dock ännu inte sett några konkreta exempel i verksamheten på att fokus på drift har 
tydliggjorts. SKB:s vd menar att detta har avspeglat sig i budgetarbetet inför 2014 där 
forskningsbudgeten inom SKB har minskat, samt att SKB i planarbetet har höjt 
prognoserna för kostnaden för omhändertagandet av använt kärnbränsle och kärnavfall. 
SSM noterar även att SKB:s ledning pratar i termer av att ”om vi inte kan visa att vi kan 
driva befintliga anläggningar så kommer SKB inte heller få bygga nya anläggningar”.  
 
Flera av de intervjuade sa även att SKB idag är i ett reaktivt läge och att SKB fokuserar 
mycket på SSM initierade frågeställningar samt att åtgärda de många förelägganden som 
SKB fått under 2013. De intervjuade såg en fara med detta eftersom det då finns risk att 
man inte kan ha en helhetsbild och att andra områden/frågor får stå tillbaka. En av de 
intervjuade sa att det är självklart att SKB måste åtgärda de brister som påpekats från 
myndigheten, men att SKB även måste arbeta med förbättringar inom andra 
områden/frågor för att inte få fler förelägganden. SSM har vid intervjuer uppfattat att 
medarbetare på SKB anser att det nu mer än någonsin är viktigt att SKB har en insikt i vad 
som krävs för att komma vidare och att ledningen gör de rätta prioriteringarna.  
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En av de intervjuade sa att SKB som organisation generellt sett behöver bli bättre på att 
arbeta med ständiga förbättringar. Den intervjuade såg även en fara med att, som SKB gör 
nu, göra så många organisationsförändringar på en och samma gång, men tyckte samtidigt 
att det var nödvändigt i det läge som SKB är i. 
 
WANO 

SKB genomförde i mars 2013 sin första WANO1 peer review vilket resulterade i ett antal 
AFI:er2. Enligt de intervjuade arbetar SKB med att ta fram en plan för säkerhetshöjande 
åtgärder vilken ska innefatta åtgärder både till följd av WANO:s peer-review men även till 
följd av SSM:s tillsyn. Planen för säkerhetshöjande åtgärder kommer att tas upp på FL. 
Vid intervjuer framgick att WANO-granskningen har skakat om organisationen. De 
menade att det var bra att få denna genomgång och få upp alla brister och svagheter på 
bordet och att det nu finns alla möjligheter för SKB att börja arbeta med det som behöver 
förändras. En av de intervjuade framhöll att det var tydligt att WANO hade identifierat att 
SKB behöver blir bättre på att arbeta mot ett tydligt mål samt att få bättre ledning och 
styrning. 

Styrning 

Vid intervjuer framkom att en kvartalsvis uppföljning av avdelningarna görs av VD. Som 
en del av uppföljningen finns styrkort för verksamheten inom varje avdelning. Med 
styrkorten kan man se om något område ligger efter. Det finns även kontrollkort med 
indikatorer inklusive säkerhetsindikatorer som följs upp månadsvis. En av de intervjuade 
sa att denna systematiska uppföljning med hjälp av säkerhetsindikatorer är ett nytt 
arbetssätt inom SKB. Vid en intervju framkom också att det tas fram dokument där 
anläggningarnas behov av resurser mm. beskrivs och motiveras. Dessa dokument förs 
sedan uppåt i organisationen beroende på vilken nivå beslutet ska tas på. Även detta är ett 
nytt arbetssätt inom SKB.  

Kravhantering och kravtillämpning 

Vid intervjuer framkom att SKB i dag inte arbetar systematiskt med hantering och 
tillämpning av krav. Det framkom även att SKB arbetar med kravtolkning i olika delar av 
verksamheten (och projekt) och att arbetssätten inte är samordnade. SSM noterar utifrån 
intervjuer att SKB har insett att de i det förändringsarabete som pågått inom SKB det 
senaste året inte tillräckligt beaktat behovet av ökat fokus på kravtolkning. SSM har på 
förmötet fått information om att det har påbörjats ett planeringsarbete för en ny enhet 
inom avdelning teknik, med namnet ”Kravhantering och säkerhetsredovisning”. Under 
inspektionens genomförande pågick en primär säkerhetsgranskning av denna 
organisationsförändring. Vid intervju framkom att anläggningschefen vid Clab har 
efterfrågat en enhet inom SKB med erfarna och teknikkunniga personer som kan arbeta 
med frågor rörande säkerhetsredovisningen. Vid intervjuer framkom att medarbetare är 
medvetna om att det är avdelning S som har ansvar för tolkning av krav, men att det i 
praktiken är otydligt i och med att det finns funktionsområdesansvar och processansvar 
som också har en uttalad uppgift att omhänderta krav. En av de intervjuade sa att den 
styrning som idag finns inom SKB för tolkning och hantering av krav inte fungerar. Den 
intervjuade menade att det borde tas fram en rutin som stöd för arbetet. En annan 
intervjuad sa att ett arbete med kravtolkning skulle ha påbörjats inom avdelning S för flera 
år sedan, men att detta inte har hunnits med. 
 
Vid intervjuer framkom att man inom SKB mer och mer går mot att samordna frågor 
mellan anläggningarna och att efterstäva en likformighet. En intervjuad såg en risk med 
detta och underströk att det är viktigt att inte tappa förståelsen för varje anläggnings 

                                                      
1 World Association of Nuclear Operators 
2 Area for improvement 
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frågeställningar och att det ibland kan vara befogat med en hårdare kravnivå på Clab än på 
SFR. 
 
Vid intervjuer framkom att SKB har svårigheter att tillämpa krav och att översätta en 
kravtolkning i praktiken. En av de intervjuade sa att de vid Clab behöver personer som 
kan tolka och omsätta en kravbild i praktiken. Den intervjuade gav en generaliserad bild 
av att SKB vid övertagandet av Clab från OKG fick personer med praktisk kompetens 
medan det vid SKB:s Stockholmskontor fanns personer med teoretiskt kunnande och detta 
har SKB ännu inte lyckats överbrygga. Flera av de intervjuade påpekade att Clab inte är 
bemannad för att kunna omhänderta specialfrågor som t ex frågor rörande 
säkerhetsanalysen. En intervjuad betonade vikten av att den tolkning som görs på ett 
teoretiskt plan även kan omsättas i praktiken vid anläggningarna.  
 
Vid förmötet framkom att SKB hanterar krav från Vattenfall-koncernen som ett yttre krav 
och att implementeringen av VMS-krav är styrt med rutinen SD-022. Det har under 
inspektionen inte framkommit hur SKB identifierar en eventuell kravkonflikt mellan 
VMS-krav och andra externa krav. 
 
Flera av de intervjuade tog upp organisationsförändring med anledning av förändringar 
avseende BD Projects & Services. SSM har observerat att denna förändring har varit på 
gång inom SKB en längre tid. De intervjuade ansåg att detta har medfört ett vakuum inom 
SKB och det interna arbetet med att utveckla en beställarfunktion vid anläggningarna har 
stannat upp i väntan på den Vattenfall-initierade förändringen. De intervjuade såg en 
generell risk med att beslut som tas på en hög nivå och som sedan måste tillämpas i SKB:s 
verksamhet inte alltid gynnar verksamheten vid Clab och SFR. 

Informella ledare 

Vid intervjuer har det framkommit att det inom SKB finns starka informella ledare som 
ibland drar åt ett annat håll än cheferna. En av de intervjuade högre cheferna inom SKB 
menade att det kan finnas både för och nackdelar med starka informella ledare, men att det 
dock är viktigt att detta inte urholkar ansvaret för cheferna. Den intervjuade sa att 
informella ledare kan ha stor betydelse för hur organisationen styrs och formas. 
 
En av de intervjuade har sett exempel där avdelningschef omedvetet uppmuntrat ett 
felaktigt beteende hos medarbetare vilket, enligt den intervjuade, kan grunda sig i 
oförståelse hos avdelningschefen för vilka processer som måste följas i en kärnteknisk 
verksamhet. 
 
En av de intervjuade tyckte att de representanter från avdelning S som deltar som 
observatörer i olika mötesforum borde bli bättre på att fånga upp kulturella aspekter och 
återföra detta till den funktionsområdesansvarige för MTO och säkerhetskultur på 
avdelning S. Den intervjuade tyckte att verksamheten borde kunna få feedback på aspekter 
avseende ledning, styrning och säkerhetskultur. 

Bedömningar 

Bedömning - Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 
 

SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 2 

Tillståndshavaren ska se till att ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 

definieras och dokumenteras för den personal som arbetar med uppgifter av betydelse för 

säkerheten i den kärntekniska verksamheten 
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SSM bedömer att det i ledningssystemet finns definierade och dokumenterade 
ansvarsförhållanden. Det är styrt hur ansvar delegeras. Det är känt ute i organisationen att 
det är anläggningschefen som är ansvarig för den kärntekniska säkerheten vid 
anläggningen. Dock är det inte tydligt i ledningssystemet att ansvar för den kärntekniska 
säkerheten ingår i det definierade ansvaret för verksamheten.   
 
SSM anser utifrån intervjuer att anläggningscheferna, framförallt anläggningschefen vid 
Clab, har en utsatt position och behöver lägga mycket energi på att bli hörd. 
Anläggningscheferna har inte heller alla nödvändiga resurser (kompetens) på sin egen 
anläggning utan är beroende av samarbete med andra avdelningar och enheter för att 
kunna ta ansvar för den kärntekniska säkerheten vid Clab och SFR. SSM kan konstatera 
att samarbetsförhållandena inom SKB inte är tydliga varken i ledningssystem eller i 
praktiken och fungerar inte heller tillfredställande. Detta sammantaget medför en risk att 
SKB missar viktiga säkerhetsaspekter då nödvändig kompetens för att identifiera behov 
inte alltid finns tillgänglig.  
 
SSM uppfattar utifrån intervjuer att det generellt sett finns en oro att beslut som tas på 
högre nivå i företaget kan påverka verksamheten vid anläggningarna negativt. SSM anser 
att det inom SKB saknas en helhetssyn på vad som är de viktigaste säkerhetsfrågorna. 
Anläggningarna har inte tilltro till att FL kan styra verksamheten och fatta de beslut som 
krävs för att säkerheten alltid upprätthålls och utvecklas. SSM ställer sig därför frågande 
till ledningens förmåga och kompetens att göra prioriteringar utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
SSM har i observationer sett flera olika exempel på att SKB har svårt att få nödvändiga 
samarbetsförhållanden att fungera. Det finns inte tillräckligt uttalade förväntningar på 
verksamheten kring detta. SSM anser att SKB inte har tillräckligt tydligt definierade 
samarbetsförhållanden för exempelvis långsiktig säkerhet vid SFR. Arbetssättet med 
funktionsområdesansvar fungerar inte i praktiken. Funktionsområdesansvarig har inte det 
mandat och ansvar som krävs att samordna sakfrågorna inom funktionsområdet. SSM 
bedömer därför att SKB brister i att ha definierade och fungerande samarbetsförhållanden 
för de arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten. 
SSM har uppfattat att SKB är medvetna om sina svagheter gällande samarbete inom 
företaget.  
 
SSM bedömer att den uppföljning av delegerat ansvar som görs framförallt är 
tillbakablickande (”vad som har hänt vid driften den senaste tiden”) och kortsiktig. SSM 
ser en farhåga i att SKB kan missa mer långsiktiga och strategiska frågor som kan behöva 
samordnas och prioriteras. SSM anser att det saknas en aktiv fråga från ledningen ner till 
anläggningen om vilka förutsättningar som verksamheten vid anläggningarna behöver. 
SSM ser att man inom SKB förlitar sig på att frågor lyfts nerifrån anläggningarna och upp 
till ledningen. En risk med detta förfarande är att tystnad från anläggningarna tolkas som 
att allt är bra. SSM anser att det kan finnas andra anledningar till tystnad.  Det kan betyda 
att man inte hinner, inte känner att man får gehör eller inte längre orkar lyfta saker. 
 
SSM ser, så som det konstaterades vid verksamhetsbevakningen i februari 2012 (1), att 
vd:s roll och ansvar är på ett formellt plan och att det i praktiken är anläggningscheferna 
som styr och ansvarar för den kärntekniska säkerheten vid anläggningarna. Enligt 
ledningssystemet har cD det tillsynsmässiga ansvaret över driften av anläggningarna. 
Anläggningscheferna ingår inte i FL. Inom SKB är det otydligt vad cD förväntas göra för 
att ta sitt ansvar för att upprätthålla säker drift vid anläggningarna. SSM anser att det är 
problematiskt att denna roll inte är tydligt för medarbetarna. SSM anser att cD har en 
viktig roll för att få nödvändiga samarbetsförhållanden att fungera och har dessutom en 
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central roll som en länk mellan företagsledningen och anläggningarna. SSM bedömer 
dock att det i praktiken inte är tydligt vilket ansvar och vilken uppgift cD har gällande att 
skapa förutsättningar för driftverksamheten vid anläggningarna. SSM anser även att SKB, 
både anläggningarna och FL, inte i tillräcklig grad arbetar med långsiktiga och strategiska 
aspekter av driften. SSM ställer sig därför frågande till om SKB har förståelse för den 
helhetssyn som krävs för att kunna skapa förutsättningar att upprätthålla säkerheten vid 
anläggningarna. 
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet i SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 2 
då de uppvisar följande brister:  Inom SKB saknas en förståelse och helhetssyn som krävs för att fullt ut kunna ta sitt 

ansvar för säkerheten i den kärntekniska verksamheten.  SKB förmår inte etablera de samarbetsförhållanden som behövs i 
organisationsstrukturen för att säkerställa att en god strålsäkerhet upprätthålls vid 
anläggningarna Clab och SFR.  Anläggningscheferna har ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till det ansvar 
som åligger denne. Detta då anläggningschefen: 

 inte kan styra över alla nödvändiga resurser, 
 inte får tillräckligt stöd av ”specialistkompetens” från andra delar av SKB, 
 inte i tillräcklig grad kan påverka de beslut som tas på andra håll inom SKB och 

koncernen men som påverkar säkerheten vid anläggningen, samt 
 inte direkt kan påverka de beslut som tas i företagets högsta ledning men som 

påverkar säkerheten vid anläggningen. 
 
SSM:s bedömer att den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av ovanstående brister är 
måttlig. Utan en helhetssyn, tydlig ansvarstagande, etablerade samarbetsförhållanden och 
utan tillräckligt handlingsutrymme för anläggningscheferna riskerar SKB att viktiga 
säkerhetsfrågor inte omhändertas. SSM ser även en fara i att ett otillräckligt arbetssätt i 
förlängningen kan göra att den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av bristerna blir stor. 

Bedömning - Beslut i säkerhetsfrågor 
 

SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 § 4 

Tillståndshavaren ska se till att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig 

beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta. 

 
SSM bedömer att SKB har ett styrt arbetssätt för beslutsfattande och överprövning av 
beslut på driftledningsnivåerna DL3, DL2 samt DL1. SSM kan vidare konstatera att SKB i 
de allra flesta fall fattar beslut med tillräcklig kompetens och bemanning på dessa nivåer. 
SSM anser att det är viktigt att säkerställa att alla beslut som fattas inom driftledningen får 
en tillräcklig belysning och att medarbetare som deltar i beslutsfattande av säkerhetsfrågor 
är införstådda i vad som förväntas av dem. 
 
I ledningssystemet framgår att DL0 har ett övergripande ansvar för den säkerhetsmässiga 
tillsynen och överprövar säkerhetsfrågor av större eller principiell betydelse. SSM anser 
att DL0 i praktiken har en diffus roll när det gäller beslutsfattande. SSM konstaterar att 
praxis är att beslut inte överprövas på DL0-nivå. SSM ställer sig frågande till om det är 
tydligt för SKB vilka frågor som är av ”större eller principiell karaktär” och som därmed 
ska gå till DL0. SSM anser att SKB har en svag styrning av strategiska, framåtblickande 
och principiella säkerhetsfrågor. SKB menar att de råd som säkerhetskommittén ger inte 
används som stöd vid beslut i säkerhetsfrågor. SSM bedömer därför att säkerhetsfrågor på 
högsta nivå (DL0/vd) inte alltid får en beredning och rådgivning så att de blir allsidigt 
belysta.  
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SSM bedömer att det inte är tydligt var eller hur beslut fattas i andra frågor med betydelse 
för säkerheten som inte ryms inom driftledningen. SSM ser att SKB förlitar sig på att 
styrningen av drift- och säkerhetsfrågor i projekt ska säkerställas genom 
anläggningschefens medverkan i styrgrupper. SSM har observerat att deltagare genom sin 
medverkan i styrgrupper upplever att det kan vara svårt att påverka. SSM anser därför att 
det är problematiskt att SKB förlitar sig på detta arbetssätt. 
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på allsidig belysning av beslut i 
säkerhetsfrågor enligt 2 kap. 9§ 4 i SSMFS 2008:1 i och med att SKB brister i att 
säkerställa att alla frågor med betydelse för säkerheten får en allsidig belysning.  
SSM ser dessutom följande förbättringsbehov. SKB behöver:  Tydliggöra ansvarsförhållanden för de beslut i säkerhetsfrågor som rör 

anläggningarna men där frågan ägs av annan del av SKB.  Öka medvetenheten i SKB:s ledning om hur beslut som tas kan påverka 
säkerheten.  Säkerställa tillräcklig kompetens och förståelse för kärnteknisk verksamhet på 
högre beslutsnivåer inom SKB.  Säkerställa att säkerhetskommitténs funktion som rådgivande forum till vd 
fungerar tillfredställande.  Säkerställa att medarbetare som deltar i beslutsfattande av säkerhetsfrågor är 
införstådda i vad som förväntas av dem.   Säkerställa att beslut som tas i projekt får tillräcklig beredning och rådgivning ur 
ett anläggningsperspektiv så att beslut i säkerhetsfrågor blir allsidigt belysta.  

 
SSM bedömer att den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av ovanstående brist potentiellt är 
stor både på kort och på lång sikt eftersom det finns en risk för att beslut i säkerhetsfrågor 
fattas utan en allsidig belysning.  

Bedömning - Ledning och styrning 
 

SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 § 

Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av 

ett ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet tillgodoses. Ledningssystemet, 

inklusive de rutiner och instruktioner som behövs för styrningen av den kärntekniska 

verksamheten, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. 

Tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet ska 

systematiskt och periodiskt undersökas av en revisionsfunktion som ska ha en fristående 

ställning i förhållande till de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt 

revisionsprogram ska finnas vid anläggningen. 
 
SSM bedömer att SKB har ett ledningssystem som stöd för ledning och styrning av 
verksamheten. Ett fastställt revisionsprogram finns där revision av ledning och styrning är 
planerad till 2014. SSM konstaterar dock att SKB under den senaste fyraårsperioden 
varken har reviderat tillämpningen av ledningssystemet gällande driftledningen eller 
verksamhetens högsta ledning. 
 

SSM kan konstatera att SKB på många områden är i ett reaktivt läge. Medarbetare på SKB 
menar att SKB endast hinner med att åtgärda brister som påpekas av t ex myndigheten och 
inte arbetar förebyggande i säkerhetsrelaterade frågor. SSM kan dock konstatera att SKB, 
inom flera områden, ännu inte har förmått åtgärda kända brister fullt ut. SSM anser att det 
är viktigt att SKB har en insikt i vad som krävs för att komma vidare och att ledningen gör 

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t, 
20

14
-0

3-
27

, S
va

nt
e 

 E
rn

be
rg



 Sida 20 (24) 
 Dokumentnr: SSM2013-5903-6 

   
  
 

de rätta prioriteringarna. SSM konstaterar att organisationen inte är utformad så att det 
finns förutsättningar för att vid anläggningarna fullt ut kunna arbeta med ”specialfrågor”. 
SSM bedömer att SKB inte i tillräcklig grad har sett till att det finns tillräckliga resurser 
tillgängliga för anläggningarna avseende ”specialistkompetens”, exempelvis 
kravhantering, frågor rörande säkerhetsredovisningen och långsiktig säkerhet. Dessutom 
saknas etablerade och fungerande samarbetsförhållanden inom organisationen. 
 
SSM bedömer att SKB:s arbete med kravhantering inte är tillfredställande. Det finns inte 
ett systematiskt arbetssätt för kravhantering då det inte är tillräckligt styrt i 
ledningssystemet. SKB uppger också själva att de inte har arbetet tillräckligt med frågan. 
SSM konstaterar att ansvaret för tolkningen av krav är otydligt i praktiken och inte görs i 
tillräcklig utsträckning. Detta medför att tillämpningen av krav i verksamheten riskerar att 
vara bristfällig. SSM ställer sig frågande till hur SKB kan säkerställa att ledningssystemet 
är ändamålsenligt utformat så att kraven uppfylls. SSM anser vidare att det är viktigt att 
det finns en förståelse inom hela SKB för de krav som måste uppfyllas för en kärnteknisk 
verksamhet. 
 
SSM bedömer att SKB inte fullt ut uppfyller kravet på att den kärntekniska verksamheten 
ska ledas och styras med stöd av ett ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet 
tillgodoses enligt SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 §, i och med att SKB brister i:  att kunna säkerställa att förutsättningar finns för att uppfylla alla krav  att tydligt kunna omsätta tolkning av krav i praktiken 
 
SSM bedömer att den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av ovanstående brister på kort sikt 
är måttlig eftersom SKB potentiellt både kan förbise krav och tillämpa krav på ett felaktigt 
sätt. En felaktig tillämpning av krav kan ackumulera brister som över tid riskerar att få en 
stor strålsäkerhetsmässig betydelse. 

Samlad bedömning av kravuppfyllelse 
SSM:s samlade bedömning är att SKB brister i kravuppfyllnad mot kraven på ledning 
och styrning, ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden samt beslutsfattande i 
säkerhetsfrågor enligt SSM:s föreskrifter. 
 
SKB har ett ledningssystem som stöd för ledning och styrning av verksamheten. Det är 
känt ute i organisationen att det är anläggningschefen som är ansvarig för den 
kärntekniska säkerheten vid anläggningen. SSM bedömer dock att anläggningschefen har 
ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till det ansvar som åligger denne. De 
dokumenterade befogenheter som är kopplade till anläggningschefens ansvar ger inte det 
handlingsutrymme som behövs. Anläggningschefen kan inte styra över alla nödvändiga 
resurser och får inte tillräckligt stöd av ”specialistkompetens” från andra delar av SKB. 
Anläggningschefen kan inte heller i tillräcklig grad påverka de beslut som tas på andra 
håll inom SKB, företagets högsta ledning samt koncernen och som påverkar säkerheten 
vid anläggningen. SSM bedömer även att det i praktiken inte är tydligt vilket ansvar och 
vilken uppgift cD har gällande att skapa förutsättningar för driftverksamheten vid 
anläggningarna.  
 
De samarbetsförhållanden som finns för att upprätthålla en god strålsäkerhet vid 
anläggningarna Clab och SFR är otillräckliga. Exempelvis finns det inte tillräckligt tydligt 
definierade samarbetsförhållanden för långsiktig säkerhet vid SFR. Ett annat exempel är 
att arbetssättet med funktionsområdesansvar inte fungerar i praktiken eftersom 
funktionsområdesansvarig saknar det mandat och ansvar som krävs att samordna 
sakfrågorna inom funktionsområdet.  
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Principerna för driftledning finns beskrivet och verkar fungera i praktiken i den 
kärntekniska verksamheten. SSM bedömer dock att det inte är tydligt var eller hur beslut 
fattas i andra frågor med betydelse för säkerheten som inte ryms inom driftledningen. Det 
är inte heller tydligt vilka ansvarsförhållanden som finns för de beslut i säkerhetsfrågor 
som rör anläggningarna men där frågan ägs av annan del av SKB. SKB kan inte alltid 
tillse att tillräckliga resurser inom vissa kompetensområden finns tillgängliga för 
anläggningarna. Detta medför en risk att SKB missar viktiga säkerhetsaspekter då 
nödvändig kompetens för att identifiera behov inte alltid finns tillgänglig.  
 
Medvetenheten hos SKB:s ledning om hur beslut som tas kan påverka säkerheten behöver 
öka. SSM anser att SKB har en svag styrning av strategiska, framåtblickande och 
principiella säkerhetsfrågor. 
 
SSM konstaterar att det inom SKB pågår ett förändringsarbete på företagsövergripande 
nivå. I det förändringsarbete som sker finns ett uttalat syfte att öka fokus på driften. SSM 
har inte sett några konkreta exempel i verksamheten på att fokus på drift har tydliggjorts. 
SSM anser att det är viktigt att de förväntningar som uttalas från ledningen även får synlig 
effekt ute i verksamheten. Om det visar sig att driften i realiteten inte får högre prioritet 
riskerar de uttalade förväntningarna att tappa kraft. 
 
SKB:s arbete med kravhantering är inte tillfredställande. Det saknas ett systematiskt 
arbetssätt för detta. Ansvaret för tolkning av krav är otydligt i praktiken och görs inte i 
tillräcklig utsträckning. Detta medför att SKB inte kan påvisa att verksamheten leds och 
styrs så att kraven på säkerhet tillgodoses. 
 
Sammantaget anser SSM att det inom SKB saknas en förståelse för den helhetssyn av 
verksamheten som krävs. Detta medför att ledningen inte alltid har förutsättningar att göra 
prioriteringar ur ett säkerhetsperspektiv, upprätthålla en god säkerhetskultur i 
organisationen, identifiera fel och brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med 
ständiga förbättringar. SSM ställer sig frågande till om SKB har en ändamålsenlig 
organisation och ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning av 
verksamheten vid anläggningarna för att kunna uppnå och vidmakthålla ett effektivt 
djupförsvar.  

Övriga notervärda omständigheter 
SSM fick under inspektionen kännedom om att det inom SKB har förekommit att 
granskare som genomfört primär säkerhetsgranskning upplever att de blivit kraftigt 
ifrågasatta efter att ett ärende inte blivit tillstyrkt. SSM anser att det är av yttersta vikt att 
säkerhetsgranskare och deras roll är tydlig och välkänd i organisationen. SSM anser att det 
är anmärkningsvärt att det inom SKB förekommer uttryck av bristande förståelse för 
säkerhetsgranskares roll.    

Referenser 
1. Verksamhetsbevakning - SKB som driftorganisation. 2012-03-06. SSM2011-1210-7. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Figur 1 SKB:s organisationsschema 2014-02-01 
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Bilaga 2 
 

 
 

Figur 2 Schematisk bild över SKB:s driftledning 
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