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Möte mellan SSM och SKB den 4 juni 2014 

Deltagare SSM: Elisabet Höge och Cecilia Wahlund. 

Deltagare SKB: Christopher Eckerberg, Börje Torstenfelt, Magnus Westerlind, Susanne 

Andersson, Jessica Palmqvist och Henrik Jönsson.  

 

Den 4 juni 2014 hölls ett möte där SKB informerade om den redovisning av svar på 

föreläggande SSM2013-5903-12 som lämnats in till myndigheten den 1 juni 2014. 

 

Vid mötet fördes diskussioner om det SKB redovisat i SSM2013-5903-19 samt hur SKB 

resonerat kring de frågeställningar som väckts i arbetet med att omhänderta de brister som 

identifierats vid inspektionen om organisation, ledning och styrning av SKB. Vid mötet 

framförde inte SSM några bedömningar gällande redovisningen, utan detta kommer att 

sammanställas i en granskningsrapport (rapporten kommer att diarieföras som 

SSM2013-5903-21). 

 

Vid mötet framkom ett par förtydliganden som SSM anser är viktigt för SSM:s fortsatta 

värdering av SKB:s redovisning: 

 

1. I redovisningens avsnitt 3.2.2 (s. 12-13) framkommer följande: ”En otydlighet 
gällande anläggningschefsrollens nivå i den organisatoriska strukturen har 

uppmärksammats, vilket behöver klarställas. I praktiken bedöms dock detta ej 

vara ett större problem då exempelvis anläggningschef redan i dag ett utökat 

ekonomiskt mandat i förhållande till övriga på samma nivå.” Vid mötet 

förtydligades detta och SKB menar att det inte bara behöver handla om 

ekonomiska befogenheter utan att SKB i det kommande arbetet ska se över andra 

förutsättningar som behövs för att säkerställa förhållanden rörande ansvar, 

uppgifter och befogenheter för anläggningscheferna. I det arbete SKB har gjort för 

att analysera resultaten av SSM:s inspektion har SKB kommit till insikt att den 

styrning som har gällt hittills har inneburit att anläggningscheferna har ett utpekat 

ansvar för säkerheten vid anläggningarna. SKB ser problematiken med detta. I 

SKB:s fortsatta arbete med att sammanställa en övergripande bild av uppgifter 

som ska genomföras samt säkerställa att dessa är tydligt fördelade i 

organisationen för att klar ställa vilket uppdrag respektive avdelning har kommer 

det även ingå att säkerställa vilka uppgifter med tillhörande ansvar och 

befogenheter som anläggningschefen har. 

 

2. I redovisningens avsnitt 6.2.2. om internrevisioner (s. 29) framkommer följande: 

”Identifierade avvikelser har samlats i en handlingsplan och SKB har påbörjat 

åtgärder, exempelvis har 2014 års revisionsprogram kompletterats och ett nytt 

upplägg för revisionsprogram från och med 2015 ska tas fram för att säkerställa 

att samtliga krav revideras.” Vid mötet förtydligades det att SKB i översynen av 

upplägg för revisionsprogrammet har gjort en systematisk genomgång av 
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kravbilden och kompletterat vissa områden där det visade sig att 

revisionsprogrammets olika områden inte omhändertog vissa krav. Genomgången 

har även resulterat i att revisionsprogrammet kommer att kompetteras med 

revisioner av områdena Bränsle- och kriticitetsanalys samt Omgivnings- och 

utsläppskontroll (det sistnämnda framgår dock av SKB:s redovisning). 

 

Dessa förtydliganden kommer att ingå som kompletterande information i SSM:s 

granskning av SKB:s redovisning. Eftersom SSM kommer att referera till denna 

mötesanteckning har SSM stämt av med SKB:s säkerhetschef att informationen i punkt 1 

och 2 ovan stämmer med vad SKB framförde vid mötet.  


