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Granskning av SKB:s redovisning av 
åtgärdsprogram (del 1) enligt föreläggande 
SSM2013-5903-12 

Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat det åtgärdsprogram (1) som Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) har redovisat som svar på SSM:s föreläggande om 
genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och 
SFR (2). Av redovisningen framgår:   hur SKB avser att arbeta med åtgärder för att kunna säkerställa och tydliggöra 

ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden,  hur SKB avser att säkerställa att beslut i säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig 
beredning och rådgivning så att alla frågor med betydelse för säkerheten vid Clab 
och SFR får en allsidig belysning,  hur SKB avser att etablera ett systematiskt arbetssätt för kravhantering och 
tillämpning av krav, samt  hur SKB ska åtgärda brister i verksamheten.  

 
Sammantaget bedömer SSM att SKB:s redovisning av åtgärdsprogram svarar på de 
punkter SSM satt upp i föreläggandet. SSM anser att SKB har visat att de har påbörjat ett 
arbete för att analysera de problemställningar som identifierades vid SSM:s inspektion och 
identifierat relevanta åtgärder. Centralt för det fortsatta arbetet kommer att vara den 
kartläggning av uppgifter och ansvar som SKB avser att genomföra.  
 
SSM bedömer att SKB behöver vidta åtgärder för att förbättra SKB:s förmåga att 
identifiera brister inom den kärntekniska verksamheten. Utöver den granskning SSM har 
gjort av respektive punkt i förläggandet ser SSM, ur ett helhetsperspektiv, ett behov av att 
SKB säkerställer att tolkning av krav omsätts i praktiken genom förändringar i 
ledningssystemet utifrån det nya arbetssättet med kravhantering, samt att SKB säkerställer 
att prioriteringar inom verksamheten görs ur ett säkerhetsperspektiv. 
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SSM kan konstatera att det för SKB kvarstår mycket arbete med att genomföra de åtgärder 
som ingår i programmet. Det är mycket viktigt att SKB har framdrift i de planerade 
åtgärderna för att lyckas med åtgärdsprogrammet. 

Bakgrund 
I januari 2014 genomförde SSM en inspektion (3) med syfte att bedöma hur SKB 
uppfyller kraven i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska 
anläggningar, på   ledning och styrning,   ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden, och   beslut i säkerhetsfrågor.  
 
Vid inspektionen bedömde SSM att SKB inte fullt ut uppfyller något av de inspekterade 
kraven. SSM har även vid övrig tillsyn av den kärntekniska verksamheten vid Clab och 
SFR vid återkommande tillfällen identifierat brister i förhållande till bestämmelser i 
kärntekniklagen, strålskyddslagen och myndighetens olika föreskrifter (SSMFS). SSM 
förelade därför SKB den 6 april 2014 i beslut SSM2013-5903-12 (2), att SKB skulle ta 
fram ett åtgärdsprogram för att ta ett helhetsgrepp på de brister som finns i verksamheten 
och utreda sambandet mellan dessa och verksamhetens organisation, ledning och styrning. 
 
SSM:s beslut innehåller krav på redovisning från SKB vid två tillfällen, den 1 juni 2014 
och den 1 oktober 2014. Till den 1 juni 2014 redovisade SKB ett åtgärdsprogram (1) för 
att svara upp på den första delen av SSM:s föreläggande.  

Syfte med granskningen 
Syftet med granskningen är att bedöma om SKB:s åtgärdsprogram (1) uppfyller kraven på 
första redovisning enligt föreläggandet (2).  

Granskningens genomförande inklusive avgränsningar 
Granskningen utgår huvudsakligen från den redovisning (1) som SKB inkommit med till 
den 1 juni 2014, dvs. svar på föreläggandets punkt 1-3 samt punkt 4a.  
 
Granskningen omfattar inte punkt 4b – 4d enligt föreläggandet då svar på detta kommer 
att redovisas den 1 oktober 2014.  
 
Granskningen utförs mot bakgrund av de observationer och bedömningar som har gjorts i 
inspektionsrapporten SSM2013-5903-7 Inspektion Organisation, ledning och styrning 

SKB (3). Granskningen beaktar även de generella ”symptom” som framkommit vid övrig 
tillsyn mot SKB och som har sammanställts i skälen för beslut i föreläggandet (2). 
 
Den 22 april hölls ett möte där SKB hade möjlighet att ställa frågor till SSM om 
föreläggandet. I en tjänsteanteckning (4) från mötet summeras de förtydliganden som 
gjordes vid detta möte. Även dessa utgör underlag för granskningen. 
 
Den 4 juni hölls ett möte på SSM där SKB presenterade åtgärdsprogrammet och 
informerade om tankegångarna med omhändertagandet av de identifierade bristerna inom 
organisation, ledning och styrning. Vid mötet framkom två förtydligaden som SSM 
använder som kompletterande information vid denna granskning (5). 
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Krav 
Då SSM:s granskning syftar till att bedöma om SKB:s åtgärdsprogram uppfyller kraven på 
redovisning enligt föreläggandet (2), återges här beslutstexten för den del som skulle 
redovisas till den 1 juni 2014. 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Åtgärdsprogrammet ska omfatta:  
 
Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 
1) en redovisning av hur SKB avser säkerställa och tydliggöra ansvar, befogenheter och 

samarbetsförhållanden både i ledningssystem och i praktiken. Av redovisningen ska 
det framgå: 
a) hur anläggningschefen i tillräcklig grad kan påverka de beslut som tas på andra 

håll inom SKB som påverkar säkerheten vid anläggningarna. 
b) hur SKB i sin organisationsstruktur avser att etablera (definiera och 

implementera) de samarbetsförhållanden som behövs för att säkerställa att en god 
strålsäkerhet upprätthålls vid anläggningarna, 

 
Beslut i säkerhetsfrågor 
2) en redovisning av hur SKB avser att säkerställa att alla frågor med betydelse för 

säkerheten vid Clab och SFR får en allsidig belysning, 
 
Kravhantering 
3) en redovisning av hur SKB avser att etablera ett systematiskt arbetssätt för 

kravhantering och tillämpning av krav i de delar av organisationen som behövs för att 
driva anläggningarna Clab och SFR, 

 
Åtgärdande av brister 
4)  

a) en redovisning av hur de brister enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
(kärntekniklagen), strålskyddslagen (1988:220) samt Strålsäkerhetmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS) ska åtgärdas, både sådana brister som myndigheten tidigare 
har påpekat samt brister som SKB själva har identifierat. 

 
Åtgärdsprogrammet ska innehålla tidssatta och specificerade åtgärder för samtliga punkter 
ovan. Åtgärdsprogrammets punkt 1, 2, 3 och 4a) ska skriftligen redovisas för SSM senast 
den 1 juni 2014. 

Aktuella föreskriftskrav 
Föreläggandet tar stöd av följande föreskriftskrav: 
 

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. 
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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. 

Analys 
SKB:s redovisning av åtgärdsprogram (1) är uppdelat enligt de fyra 
redovisningspunkterna. Dessutom redogör SKB för hur fortsatt arbete med resterande 
redovisningspunkt (orsaksanalys) ska genomföras. SKB avser att genomföra 
dokumentgranskning och hålla intervjuer och seminarier för att få underlag till 
orsaksanalysen.  
 
Nedan görs en analys och bedömning av respektive redovisningspunkt.  

Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden 

SKB:s redovisning 
I redovisningen framkommer att SKB avser att i ledningssystemet förtydliga innebörden 
av kärntekniskt ansvar och synen på SKB som tillståndshavare. Vidare framkommer att 
detta i sin tur kommer att utgöra grunden för en tydligare fördelning av uppgifter med 
syfte att säkerställa att tillräckligt handlingsutrymme och tillräcklig kompetens finns 
tillgänglig för SKB att ta det fulla kärntekniska ansvaret.  
 
SKB:s ledningssystem kommer att uppdateras med följande ställningstagande:  
SKB:s vd har uppgiften att driva verksamheten vid SKB:s anläggningar och har därmed 

det fulla kärntekniska ansvaret. Det kärntekniska ansvaret omfattar hela verksamheten 

och kan inte delegeras.  

 

För att uppfylla det kärntekniska ansvaret identifieras nödvändiga arbetsuppgifter och 

dessa fördelas, med tillhörande ansvar och befogenheter, vidare till organisationen. Detta 

sker via skriftlig delegering. 

 
Dessa skrivningar ska utgöra grunden för hur det kärntekniska ansvaret ska hanteras i hela 
organisationen. Vd är den befattningshavare med enskild tillgång till SKB:s samtliga 
resurser. Eftersom vd har det fulla kärntekniska ansvaret ansvarar även vd för att hela 
företagets samlade resurser används på ett för verksamheten lämpligt sätt. I SKB:s 
redovisning finns en åtgärdslista där det framgår att SKB till den sista augusti 2014 i 
ledningssystemet ska tydliggöra SKB:s ställningstagande gällande det kärntekniska 
ansvaret inom SKB. 
 
Förtydliganden ska också göras i ledningssystemet på övergripande nivåer gällande ansvar 
och samarbetsförhållanden. I åtgärdslistan preciserar SKB aktiviteter som syftar till att 
tydliggöra hur uppgifter och ansvar ska fördelas. I denna nämns att SKB ska tydliggöra 
ansvarsförhållande mellan avdelningschef Drift (cD) och anläggningschefer, tydliggöra 
driftstabens uppgifter samt fördela uppgifter från funktionsområdes- och processansvar till 
linjeorganisationen. Dessutom framgår att SKB ska tydliggöra uppgifter och ansvar för 

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t, 
20

14
-0

7-
04

, E
ric

 H
äg

gb
lo

m



 Sida 5 (9) 
 Dokumentnr: SSM2013-5903-21 

   
  
 

respektive avdelning inom SKB. Redovisningen omfattar inte en mer ingående 
redogörelse för hur SKB avser att komma tillrätta med de problem kopplade till otydliga 
ansvarsförhållanden som identifierades vid SSM:s inspektion, exempelvis rörande 
långsiktig säkerhet vid SFR.  
 
Fördelning av arbetsuppgifter mellan cD och anläggningschef ska förtydligas så att det 
inte förekommer några frågetecken kring respektive uppgift, vilka beslut som fattas av 
vem och i vilka forum. I detta sammanhang kommer också att värderas vilka forum utöver 
drift- och säkerhetsledning som anläggningschefer och cD bör delta i. 
 
SKB har uppmärksammat en otydlighet gällande anläggningschefsrollens nivå i den 
organisatoriska strukturen, vilken behöver klarställas. SKB anser dock att detta inte är ett 
större problem i praktiken då exempelvis anläggningscheferna redan i dag har ett utökat 
ekonomiskt mandat i förhållande tillövriga på samma nivå. Vid mötet den 4 juni (5) 
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.  
 
SKB har sedan tidigare identifierat otydligheter och ineffektivitet i arbetssätt gällande 
funktionsområdesansvar och processansvar. SKB har nu fattat beslut att 
funktionsområdesansvar och processansvar ska upphöra som begrepp. Motsvarande 
uppgifter kommer istället att fördelas till respektive avdelningschef som i sin tur kan 
fördela uppgiften vidare. Ledningssystemet kommer att uppdateras med avseende på detta. 
Arbete pågår för att klargöra hur detta förändrade arbetssätt ska ske i praktiken.  
 
För att skapa förutsättningar för utökad samverkan mellan bland annat befintliga 
anläggningar och projekt för nya anläggningar, har SKB valt att samla kompetenser 
organisatoriskt, till exempel konstruktion på avdelning Teknik. SKB har även vidtagit 
direkta åtgärder för att förstärka samverkan och samordning. Ett sådant exempel är 
stående samverkansmöten som har inrättats mellan avdelning Avfall och rivning (A) och 
SFR respektive Clab. 
 
SKB redovisar också ytterligare åtgärder som de ser behov av, bland annat uppföljningar 
av de organisatoriska ändringar som gjorts. Det saknas dock en beskrivning av hur detta 
ska följas upp.  
 
I SKB:s åtgärdslista framgår att SKB till den sista september 2014 ska ta fram ett direktiv 
för översyn av ledningssystemet utifrån identifierade behov av förstärkning kopplat till 
bland annat roller, ansvar, befogenheter samt kravhantering. 

SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning har beaktat och svarat på föreläggandets punkt 1 i 
och med att SKB redovisar hur de avser att säkerställa och tydliggöra ansvar, befogenheter 
och samarbetsförhållanden. 
SSM bedömer att SKB redovisar åtgärder på en rimlig nivå. Kopplingen mellan de 
åtgärder som presenteras under respektive avsnitt och de tidssatta åtgärderna är tydliga. 
SSM bedömer att SKB i sitt åtgärdsprogram behöver beskriva hur SKB avser att komma 
tillrätta med de problem kopplade till otydliga ansvarsförhållanden rörande långsiktig 
säkerhet vid SFR. SSM saknar även en beskrivning av hur SKB planerar göra en 
uppföljning organisatoriska ändringarna.  
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SSM konstaterar att SKB:s förutsättningar för att komma tillrätta med bristerna kopplat till 
ansvar och befogenheter i hög grad är beroende av hur SKB i sitt fortsatta arbete lyckas 
med att kartlägga ansvar och uppgifter samt förtydliga detta i ledningssystemet och i 
praktiken.  

Beslut i säkerhetsfrågor 

SKB:s redovisning 
I SKB:s redovisning framkommer att frågor, vilka kan påverka säkerheten vid 
anläggningarna och är kopplade till den stödjande verksamheten, såsom IT, 
dokumenthantering och kompetens- och bemanningsfrågor, i huvudsak behandlas i SKB:s 
företagsledning. I företagsledningen, såväl som för andra forum, behöver arbetssätt och 
medvetenhet om säkerhetspåverkan på befintliga kärntekniska anläggningar vid 
beslutsfattande förtydligas.  
 
För att utveckla drift- och säkerhetsledningen och ge en allsidig belysning av 
säkerhetsfrågor inom SKB kommer bemanningen i säkerhetsledningsmöten att förstärkas 
med chefer från fler avdelningar inom SKB. Ett förtydligande av värdering av kompetens i 
samband med mötesforum kommer att genomföras för att säkerställa att rätt kompetens är 
närvarende vid möten. En gapanalys ska genomföras för att verifiera att en sammantagen 
tillräcklig kompetens finns i företagsledningen och andra ledningsforum som säkerställer 
tillräcklig medvetenhet om hur beslut som tas påverkar säkerheten.  
 
SKB har redovisat en åtgärdspunkt som handlar om att ta fram arbetssätt för att identifiera 
säkerhetsfrågor vilka påverkar de kärntekniska anläggningarna, och hur dessa frågor ska 
kanaliseras till säkerhetsledningen. Vidare ska SKB analysera om identifierade 
säkerhetsfrågor inom projektverksamheten ska lämnas till, och hanteras inom, 
säkerhetsledningen, och i så fall förtydliga arbetsprocessen för det (översyn av befintligt 
arbetssätt med styrgrupper och förväntningar på deltagare). 

SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning har beaktat och svarat på föreläggandets punkt 2 i 
och med att det av SKB:s redovisning framgår hur SKB avser att säkerställa att beslut i 
säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att alla frågor med 
betydelse för säkerheten vid Clab och SFR får en allsidig belysning. SSM noterar att SKB 
i sin redovisning i hög grad pekar på förbättringar av drift- och säkerhetsledningen samt 
företagsledningens arbete. SKB bör fortsatt reflektera över hur beslut tas i säkerhetsfrågor 
som inte ryms inom drift- och säkerhetsledningen, exempelvis rörande prioriteringar av 
personella och ekonomiska resurser ur ett säkerhetsperspektiv. 

Kravhantering 

SKB:s redovisning 
Av redovisningen framgår att SKB avser att etablera en ny enhet för kravhantering och 
säkerhetsredovisning. Enheten kommer att ha till uppgift att ta fram ett 
företagsgemensamt arbetssätt för kravhantering samt införa detta i ledningssystemet. 
Enheten kommer att ha företagsövergripande ansvar för:  
1. Kravhantering  
2. Säkerhetsredovisning  
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3. Omvärldsbevakning inom punkt 1 och 2 
 
Som en del i att öka förståelsen av kravbilden för SKB:s verksamhet ska en 
företagsgemensam tolkning av SSMFS 2008:1 tas fram. Målet är att den systematiska 
genomgången resulterar i en entydig och tydligt motiverad lista på de krav i lagar, 
förordningar, föreskrifter och andra källor som är tillämpbara på anläggningen.  

SSM:s bedömning 
SSM kan konstatera att SKB beskriver kopplingen mellan den nya enhetens arbete och 
projektverksamheten, men inte mellan den nya enhetens arbete och linjeverksamheten.  
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning i stort har beaktat och svarat på föreläggandets 
punkt 3, i och med att det av SKB:s redovisning framgår hur SKB avser att etablera ett 
systematiskt arbetssätt för kravhantering och tillämpning av krav i de delar av 
organisationen som behövs för att driva anläggningarna Clab och SFR. SSM saknar dock 
en tydlig beskrivning av hur SKB avser att säkerställa att tolkning av krav omsätts i 
praktiken. Det framgår inte hur den nya enhetens uppgift att hantera krav kopplar till 
respektive linjechefs ansvar för rutiner och instruktioner i ledningssystemet. SKB behöver 
ytterligare visa på hur tolkningen av krav ska tillämpas i verksamheten, genom 
förändringar i ledningssystemet utifrån det nya arbetssättet med kravhantering och var 
ansvaret för detta ligger. 
 
SSM anser att SKB i sitt fortsatta arbete även bör beakta de bedömningar och påpekanden 
som finns i SSM:s inspektionsrapport (3). En central frågeställning är hur SKB kan 
säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt utformat så att kraven tillgodoses. SSM 
bedömer att det utifrån SKB:s redovisning är svårt att se att den kärntekniska 
verksamheten kommer att ledas och styras med stöd av ett ledningssystem så utformat så 
att kraven på säkerhet enligt 2 kap. 8 §, SSMFS 2008: 1 tillgodoses. Redovisningen 
fokuserar på en ny enhet och ett nytt arbetssätt för kravhantering, men redovisar inte hur 
ledningssystemet ska uppdateras utifrån det nya arbetssättet och inte heller var ansvar för 
detta ligger.  

Åtgärdande av brister (4a) 

SKB:s redovisning 
SKB har sammanställt brister och förbättringsbehov enligt de 17 områden som SSM 
använder för återkommande helhetsbedömningar av anläggningars säkerhet och 
strålskydd. SSM uppfattar att SKB har gjort en systematisk sammanställning av brister 
som sedan tidigare är dokumenterade. SKB konstaterar att det i de flesta fall finns 
pågående arbete för att hantera bristerna, och att många av bristerna omhändertas via till 
exempel handlingsplanen för säkerhetshöjande åtgärder eller WANO Action Plan. SKB 
konstaterar vidare att det inom ett antal områden finns behov av ytterligare åtgärder. 
 
SKB redovisar vilka underlag som har använts för att göra sammanställningen av brister. 
Bland annat har SSM:s samlade strålsäkerhetsvärdering, verksamhetsbevakningar, 
inspektioner och förelägganden utgjort underlag. Utöver det har SKB:s internrevisioner, 
händelseutredningar och egenidentifierade brister samt WANO:s granskning från 2013 
använts som underlag. För att göra en värdering av nuläget har SKB använt den 
kvartalsvisa värderingen av säkerhetsläget samt säkerhetskulturkartläggningarna från 2008 
och 2011.  
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I redovisningens (1) 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 den 4 juni (5) förtydligades det att SKB i översynen av upplägg för 
revisionsprogrammet har gjort en systematisk genomgång av 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 kompletteras med revisioner av områdena Bränsle- och kriticitetsanalys samt 
Omgivnings- och utsläppskontroll (det sistnämnda framgår dock av SKB:s redovisning). 

SSM:s bedömning 
SSM ser positivt på att SKB inom ramen för internrevisionsprogrammet har gjort en 
systematisk genomgång av de krav som ställs på verksamheten för att säkerställa att 
revisionsområdena täcker in kravbilden. 
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning i stort har beaktat och svarat på föreläggandets 
punkt 4a i och med att det av SKB:s redovisning framgår hur identifierade brister ska 
åtgärdas, både sådana brister som myndigheten tidigare påpekat samt brister som SKB 
själva har identifierat.  
 
SSM bedömer att SKB har gjort en systematisk sammanställning av de brister som sedan 
tidigare är dokumenterade. SSM ställer sig frågande till hur eventuella brister som inte är 
dokumenterade identifieras och tillvaratas. SKB har i sin redovisning valt att redovisa en 
blandning av brister, avvikelser, förbättringsbehov och påpekanden från WANO. Det är 
svårt att se en tydlig koppling till kravuppfyllnad. SSM kan utifrån redovisningen inte se 
att SKB har identifierat mer än ett par exempel på förbättringsbehov som inte är kända av 
myndigheten sedan tidigare. SSM har svårt att avgöra om det beror på att det inte finns 
fler brister än de som SKB redovisat eller om det beror på att SKB inte har förmåga att 
identifiera brister mot krav. SSM har dock nyligen noterat ett exempel på en brist i SKB:s 
kärntekniska verksamhet som SKB inte redovisat.  
 
SSM bedömer att SKB behöver bli bättre på att identifiera brister inom den kärntekniska 
verksamheten. I det fortsatta förbättringsarbetet och i arbetet med orsaksanalys behöver 
SKB analysera hur förutsättningar ska skapas för att identifiera fel och brister, 
kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar.  

Samlad bedömning 
SSM konstaterar att SKB:s redovisning av åtgärdsprogram (del 1) har inkommit i tid. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning innehåller en sammanställning med tidsatta åtgärder. 
SSM bedömer att SKB redovisar åtgärder på en rimlig nivå. Kopplingen mellan de 
åtgärder som presenteras under respektive avsnitt och de tidssatta åtgärderna är tydliga.  
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning har beaktat och svarat på föreläggandets punkt 1 i 
och med att SKB redovisar hur de avser att säkerställa och tydliggöra ansvar, befogenheter 
och samarbetsförhållanden, samt att SKB:s redovisning innehåller en sammanställning 
med tidsatta åtgärder. 
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning har beaktat och svarat på föreläggandets punkt 2 i 
och med att det av SKB:s redovisning framgår hur SKB avser att säkerställa att beslut i 
säkerhetsfrågor föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att alla frågor med 
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betydelse för säkerheten vid Clab och SFR får en allsidig belysning. SKB bör fortsatt 
reflektera över hur beslut tas i säkerhetsfrågor som inte ryms inom drift- och 
säkerhetsledningen.  
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning i stort har beaktat och svarat på föreläggandets 
punkt 3, i och med att det av SKB:s redovisning framgår hur SKB avser att etablera ett 
systematiskt arbetssätt för kravhantering och tillämpning av krav i de delar av 
organisationen som behövs för att driva anläggningarna Clab och SFR. SSM bedömer 
dock att SKB ytterligare behöver visa på hur tolkningen av krav ska tillämpas i 
verksamheten. 
 
SSM bedömer att SKB i sin redovisning i stort har beaktat och svarat på föreläggandets 
punkt 4a i och med att det av SKB:s redovisning framgår hur identifierade brister ska 
åtgärdas. SSM bedömer att SKB har gjort en systematisk sammanställning av de brister 
som sedan tidigare är dokumenterade. SSM bedömer dock att SKB behöver bli bättre på 
att identifiera brister inom den kärntekniska verksamheten. I det fortsatta 
förbättringsarbetet och i arbetet med orsaksanalys behöver SKB analysera hur 
förutsättningar ska skapas för att identifiera fel och brister, kvalitetssäkra verksamheten 
och arbeta med ständiga förbättringar. 
 
Sammantaget bedömer SSM att SKB:s redovisning av åtgärdsprogram svarar på de 
punkter SSM satt upp i föreläggandet. SSM anser att SKB har visat att de har påbörjat ett 
arbete för att analysera de problemställningar som identifierades vid SSM:s inspektion och 
identifierat relevanta åtgärder. SSM kan konstatera att det kvarstår mycket arbete med att 
genomföra de åtgärder som ingår i programmet. SSM bedömer att det är mycket viktigt att 
SKB har framdrift i de planerade åtgärderna för att lyckas med åtgärdsprogrammet.   
 
SKB redogör också för hur planerna ser ut för arbetet med att svara på del två av 
föreläggandet. SSM bedömer att SKB visar att de har förutsättningar att kunna analysera 
orsakerna till brister samt identifiera åtgärder. I del två ingår även att sätta mål och 
förväntade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet samt 
uppgifter om hur och när SKB avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. 
 
SSM anser att det är viktigt att SKB i sitt fortsatta arbete säkerställer att åtgärderna skapar 
förutsättningar för att göra prioriteringar ur ett säkerhetsperspektiv, identifiera fel och 
brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar. 

 

Referenser 
1. Redovisning av åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärderavseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR. SSM2013-
5903-19. 
2. Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska 
anläggningar Clab och SFR. SSM2013-5903-12. 
3. Inspektion - Organisation, ledning och styrning Svensk Kärnbränslehantering AB. 
SSM2013-5903-6. 
4. Tjänsteanteckning - Möte mellan SSM och SKB 22 april 2014. SSM2013-5903-17. 
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