
 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  

Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 
 

 Datum: 2014-04-22 

Diarienr: SSM2013-5903 

Dokumentnr: SSM2013-5903-17 

 

Tjänsteanteckning - Möte mellan SSM och SKB 
22 april 2014 

Deltagare SSM: Elisabet Höge, Cecilia Wahlund, Anna Bärjegård samt vid summeringen 

av mötet: Svante Ernberg och Anne Edland. 

Deltagare SKB: Christopher Eckerberg, Susanne Andersson, Magnus Westerlind, Jessica 

Palmqvist, Börje Torstenfelt och Henrik Jönsson. 

 

Den 22 april 2014 hölls ett möte mellan SSM och SKB angående beslutet 

SSM2013-5903-12 Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av 

SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR. SKB hade i ett mejl inför mötet 

specificerat frågeställningar rörande redovisningen till den 1 juni respektive 1 oktober 

(enligt föreläggandet). Vid mötet diskuterades föreläggandet i stort samt de specifika 

frågor SKB hade aviserat i förväg. 

 

Efter att ha läst beslutet i sin helhet och börjat arbeta med frågan så förstår SKB nu bättre 

kopplingen från inspektionsrapporten till beslutet. SKB hade endast en fråga som berör 

inspektionsrapporten SSM2013-5903-7. SKB ville ha ett förtydligande angående 

bedömningen i inspektionsrapporten om att SKB brister i uppfyllelsen av kravet i 2 kap. 9 

§ 4 i SSMFS 2008:1. SSM informerade om de observationer och bedömningar som gjorts 

vid inspektion SSM2013-5903-7 samt hur SSM mot bakgrund till de brister som 

identifierats vid övrig tillsyn ser på SKB:s förmåga att fatta beslut i säkerhetsfrågor. 

Angående punkt 2 i föreläggande SSM2013-5903-12 så betonade SSM att det är viktigt att 

se denna punkt som en helhet tillsammans med övriga punkter i föreläggandet. SKB 

behöver säkerställa att förutsättningar finns för att beslut i säkerhetsfrågor genomgår en 

tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna får en allsidig belysning.  

 

SKB angav att de i sitt arbetssätt till viss del kommer utgår från de befintliga 

handlingsprogram av olika slag som finns inom verksamheten. SSM kommenterade att 

SSM inte på förhand på något sätt kan säga att detta är tillräckligt eller rätt väg att gå. 

SSM kommer att ta ställning till det som SKB lämnar in den 1 juni respektive 1 oktober. 

En viktig del av åtgärdsprogrammet är att SKB får en helhetssyn och den självinsikt som 

krävs för att komma till rätta med problemen. SKB behöver även reflektera över om det 

finns brister i verksamheten som ännu inte är identifierade. Detta är något som alltid ska 

göras i den löpande verksamheten. 

  

SKB framförde att de ser tiden fram till den 1 juni som kort och meddelade att deras 

redovisning till detta datum kan komma att bli en blandning av avklarade åtgärder, 

planerade åtgärder och olösta problem. SSM kommenterade att det som ska ingå i 

åtgärdsprogrammet är en redovisning av hur SKB ska åtgärda bristerna. Detta bör tolkas 

som att SSM vill se SKB:s planer för att komma till rätta med de problem som identifieras 



 Sida 2 (2) 
 Dokumentnr: SSM2013-5903-17 

   
  
 

rörande organisation, ledning och styrning (enligt punkt 1-3 i föreläggandet) samt planer 

för hur SKB ska åtgärda samtliga brister inom verksamheten (punkt 4a).  

 

SKB frågade vilka åtgärder det är som ska effektutvärderas? SSM svarade att det endast är 

åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna till de brister som identifieras (enligt punkt 

4c i föreläggandet) som SKB behöver redovisa förväntade effekter av. Dock ska SKB 

alltid utvärdera effekter av de åtgärder som görs inom verksamheten, men dessa behöver 

inte redovisas till SSM inom ramen för detta föreläggande. 

 

Utifrån de frågor och svar som kom upp vid mötet summerades mötet:  Punkterna i föreläggandet ska ses som en helhet.   SKB ska ta fram och redovisa ett gemensamt åtgärdsprogram för de olika 

punkterna i syfte att komma tillrätta med de brister som finns inom SKB.  Med redovisning av de brister som finns inom SKB:s verksamhet som ska ske till 

den 1 juni finns det möjlighet att ”få grepp om sjukdomsbilden”, medan 
redovisningen till den 1 oktober syftar till att identifiera hur orsakerna till 

”sjukdomen” ska åtgärdas.  Genom att granska den första delen av SKB:s åtgärdsprogram (det som ska 

redovisas till den 1 juni) kommer SSM bedöma om SKB i sitt arbetssätt har 

förutsättningar att arbeta vidare med åtgärdsprogrammet som helhet. SSM:s 

granskning av den första delen kan även fungera som återkoppling under tiden 

SKB arbetar med grundorsaksanalyser och framtagande av åtgärder enligt 

föreläggandets andra del.  SKB kommer behöva arbeta med dessa åtgärder under en lång tid framöver och 

det är därför viktigt att ha en tydlig målbild och hela tiden utvärdera om man är på 

rätt väg. 

 

Avslutningsvis SKB framförde ett önskemål om att ha ett möte med SSM i juni för att 

presentera den första delen av föreläggandet som ska vara SSM tillanda den 1 juni. Inget 

datum bestämdes för detta vid mötet. 


