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Winchester Mystery House

 The house is built without a 

drawing

 In California, USA

 38 years to build, start of 1884

 160 rooms, 40 bedrooms, 

 6 kitchens, 2 floors below 

ground, 950 doors

 65 doors lead to a wall

 13 stairs lead nowhere

 24 skylights in the floor

 147 construction workers, no 

architect

It is not an architect with hybrids 

who created this anarchistic 

masterpiece, its the thousands of 

ghosts that still walks the halls
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Structure Culture

Vision, mission and goals



Structure – the documentation

The documentation of the management system 

should be appropriate to the organisation and to 

the work that it performs, should be readily 

understandable to users and user friendly
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Safety culture – how we do in practise

Provides guidance to people in assessing what 

behavior needs to be applied
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Culture for 
safety

Management 
for safety

Leadership 
for safety

Leadership for safety - establishing and integrating the organization’s

vision, goals, strategies, plans and objectives

Management for safety - establishing and applying an effective 

management system

Fostering of a strong safety culture 



An example – Licensing process  

STYR

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
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Genomföra (3)Förbereda (2)Initiera (1) Avsluta (5)Besluta (4)

Förmöte Avslutnings-
möte

1.1 Beslut om 
inspektion

5.3 Avsluta 
ärendet

1.2 Tillsätt 
inspektions-

ledare

1.3 Bemanna 
inspektionsgrupp

2.1 Utveckla 
inspektionsplan

2.2 Fastställ 
inspektionsplan

2.3 Utveckla 
Genomförande-

plan

2.4 Oanmäld 
inspektion?

Nej

2.5 Gör föranmälan 
och begär ev. 

underlag

Ja

Ja

3.1 Förklara 
inspektionens syfte, 

upplägg m.m.

3.1 Förmöte?

3.2 Genomför 
inspektion enl. 

plan

Nej 3.11 Samråd
Rapport och föreslagna 

tillsynsåtgärder

3.13 Fastställ 
rapport o. förslag till 

ti llsynsåtgärder

5.2 
Erfarenhetsåterföra

1.4 Skapa 
internt initierat 

ärende

2.6 Förbered 
inspektionen

3.4 
Avslutnings-

möte?

3.3 Gör preliminär 
bedömning av 

kravuppfyllnad (4, (5.

Erfarenheter

3.6  Färdigställ preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Kommentarer 
ti ll gjorda 

observationer

Nej

 

4.1 Besluta om 
tillsynsåtgärder (5

3.10 Färdigställ 
inspektionsrapport 

o. åtgärdsförslag

5.1 Publicera 
beslut

3.8 Kvalitetsgranska rapport 
och förslag till 

ti llsynsåtgärder internt (3

Förberedd 
inspektions-

rapport

Inspektionsplan

Genomförande-
plan

Inspektions-
rapport

Info om beslut om 
tillsynsåtgärder

Prel. inspektions-
rapportens

observationsdel

3.1. Presentera 
verksamheten som 

ska inspekteras

3.4 Presentera 
preliminära 

bedömningar

3.4 Ge 
synpunkter på 

resultatet

Ja

3.7 Sänd prel. 
Inspektionsrapportens 

observationsdel

Föranmälan 
med ev. begäran 

om underlag

VUs underlag 
för inspektion

Beslut om 
tillsynsåtgärder

Följa upp 
tillsynsåtgärder

Tillsyns-
register

Tillsyns-
register

In
sp

ek
te

ra

2.7 Granska 
mot krav

2.1 Bidra till 
inspektionsplanen

Gransknings-
redovisning

2.8 Uppdatera prel. 
inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
(kompletterad 17-09-11, utskriven 2016-09-28 13:09)
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inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
(kompletterad 17-09-11, utskriven 2016-09-28 13:09)
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Genomföra (3)Förbereda (2)Initiera (1) Avsluta (5)Besluta (4)

Förmöte Avslutnings-
möte

1.1 Beslut om 
inspektion

5.3 Avsluta 
ärendet

1.2 Tillsätt 
inspektions-

ledare

1.3 Bemanna 
inspektionsgrupp

2.1 Utveckla 
inspektionsplan

2.2 Fastställ 
inspektionsplan

2.3 Utveckla 
Genomförande-

plan

2.4 Oanmäld 
inspektion?

Nej

2.5 Gör föranmälan 
och begär ev. 

underlag

Ja

Ja

3.1 Förklara 
inspektionens syfte, 

upplägg m.m.

3.1 Förmöte?

3.2 Genomför 
inspektion enl. 

plan

Nej 3.11 Samråd
Rapport och föreslagna 

tillsynsåtgärder

3.13 Fastställ 
rapport o. förslag till 

ti llsynsåtgärder

5.2 
Erfarenhetsåterföra

1.4 Skapa 
internt initierat 

ärende

2.6 Förbered 
inspektionen

3.4 
Avslutnings-

möte?

3.3 Gör preliminär 
bedömning av 

kravuppfyllnad (4, (5.

Erfarenheter

3.6  Färdigställ preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Kommentarer 
ti ll gjorda 

observationer

Nej

 

4.1 Besluta om 
tillsynsåtgärder (5

3.10 Färdigställ 
inspektionsrapport 

o. åtgärdsförslag

5.1 Publicera 
beslut

3.8 Kvalitetsgranska rapport 
och förslag till 

ti llsynsåtgärder internt (3

Förberedd 
inspektions-

rapport

Inspektionsplan

Genomförande-
plan

Inspektions-
rapport

Info om beslut om 
tillsynsåtgärder

Prel. inspektions-
rapportens

observationsdel

3.1. Presentera 
verksamheten som 

ska inspekteras

3.4 Presentera 
preliminära 

bedömningar

3.4 Ge 
synpunkter på 

resultatet

Ja

3.7 Sänd prel. 
Inspektionsrapportens 

observationsdel

Föranmälan 
med ev. begäran 

om underlag

VUs underlag 
för inspektion

Beslut om 
tillsynsåtgärder

Följa upp 
tillsynsåtgärder

Tillsyns-
register

Tillsyns-
register

In
sp

ek
te

ra

2.7 Granska 
mot krav

2.1 Bidra till 
inspektionsplanen

Gransknings-
redovisning

2.8 Uppdatera prel. 
inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
(kompletterad 17-09-11, utskriven 2016-09-28 13:09)
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Genomföra (3)Förbereda (2)Initiera (1) Avsluta (5)Besluta (4)

Förmöte Avslutnings-
möte

1.1 Beslut om 
inspektion

5.3 Avsluta 
ärendet

1.2 Tillsätt 
inspektions-

ledare

1.3 Bemanna 
inspektionsgrupp

2.1 Utveckla 
inspektionsplan

2.2 Fastställ 
inspektionsplan

2.3 Utveckla 
Genomförande-

plan

2.4 Oanmäld 
inspektion?

Nej

2.5 Gör föranmälan 
och begär ev. 

underlag

Ja

Ja

3.1 Förklara 
inspektionens syfte, 

upplägg m.m.

3.1 Förmöte?

3.2 Genomför 
inspektion enl. 

plan

Nej 3.11 Samråd
Rapport och föreslagna 

tillsynsåtgärder

3.13 Fastställ 
rapport o. förslag till 

ti llsynsåtgärder

5.2 
Erfarenhetsåterföra

1.4 Skapa 
internt initierat 

ärende

2.6 Förbered 
inspektionen

3.4 
Avslutnings-

möte?

3.3 Gör preliminär 
bedömning av 

kravuppfyllnad (4, (5.

Erfarenheter

3.6  Färdigställ preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Kommentarer 
ti ll gjorda 

observationer

Nej

 

4.1 Besluta om 
tillsynsåtgärder (5

3.10 Färdigställ 
inspektionsrapport 

o. åtgärdsförslag

5.1 Publicera 
beslut

3.8 Kvalitetsgranska rapport 
och förslag till 

ti llsynsåtgärder internt (3

Förberedd 
inspektions-

rapport

Inspektionsplan

Genomförande-
plan

Inspektions-
rapport

Info om beslut om 
tillsynsåtgärder

Prel. inspektions-
rapportens

observationsdel

3.1. Presentera 
verksamheten som 

ska inspekteras

3.4 Presentera 
preliminära 

bedömningar

3.4 Ge 
synpunkter på 

resultatet

Ja

3.7 Sänd prel. 
Inspektionsrapportens 

observationsdel

Föranmälan 
med ev. begäran 

om underlag

VUs underlag 
för inspektion

Beslut om 
tillsynsåtgärder

Följa upp 
tillsynsåtgärder

Tillsyns-
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2.7 Granska 
mot krav

2.1 Bidra till 
inspektionsplanen

Gransknings-
redovisning

2.8 Uppdatera prel. 
inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

7 org. units

17 procedures 

20 process maps

Additional 

information

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
(kompletterad 17-09-11, utskriven 2016-09-28 13:09)

A
vd

.c
h

ef
/ 

en
h

et
sc

h
ef

In
sp

e
kt

io
n

sl
e

d
ar

e
In

sp
ek

ti
o

n
sg

ru
p

p
V

er
ks

am
h

et
su

tö
va

re
A

llm
än

h
et

en

Genomföra (3)Förbereda (2)Initiera (1) Avsluta (5)Besluta (4)

Förmöte Avslutnings-
möte

1.1 Beslut om 
inspektion

5.3 Avsluta 
ärendet

1.2 Tillsätt 
inspektions-

ledare

1.3 Bemanna 
inspektionsgrupp

2.1 Utveckla 
inspektionsplan

2.2 Fastställ 
inspektionsplan

2.3 Utveckla 
Genomförande-

plan

2.4 Oanmäld 
inspektion?

Nej

2.5 Gör föranmälan 
och begär ev. 

underlag

Ja

Ja

3.1 Förklara 
inspektionens syfte, 

upplägg m.m.

3.1 Förmöte?

3.2 Genomför 
inspektion enl. 

plan

Nej 3.11 Samråd
Rapport och föreslagna 

tillsynsåtgärder

3.13 Fastställ 
rapport o. förslag till 

tillsynsåtgärder

5.2 
Erfarenhetsåterföra

1.4 Skapa 
internt initierat 

ärende

2.6 Förbered 
inspektionen

3.4 
Avslutnings-

möte?

3.3 Gör preliminär 
bedömning av 

kravuppfyllnad (4, (5.

Erfarenheter

3.6  Färdigställ preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Kommentarer 
ti ll gjorda 

observationer

Nej

 

4.1 Besluta om 
tillsynsåtgärder (5

3.10 Färdigställ 
inspektionsrapport 

o. åtgärdsförslag

5.1 Publicera 
beslut

3.8 Kvalitetsgranska rapport 
och förslag till 

ti llsynsåtgärder internt (3

Förberedd 
inspektions-

rapport

Inspektionsplan

Genomförande-
plan

Inspektions-
rapport

Info om beslut om 
tillsynsåtgärder

Prel. inspektions-
rapportens

observationsdel

3.1. Presentera 
verksamheten som 

ska inspekteras

3.4 Presentera 
preliminära 

bedömningar

3.4 Ge 
synpunkter på 

resultatet

Ja

3.7 Sänd prel. 
Inspektionsrapportens 

observationsdel

Föranmälan 
med ev. begäran 

om underlag

VUs underlag 
för inspektion

Beslut om 
tillsynsåtgärder

Följa upp 
tillsynsåtgärder

Tillsyns-
register

Tillsyns-
register

In
sp

ek
te

ra

2.7 Granska 
mot krav

2.1 Bidra till 
inspektionsplanen

Gransknings-
redovisning

2.8 Uppdatera prel. 
inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

Transportation 

abroad 

80 %

Processen Inspektera Börläge, STYR2011-106
(kompletterad 17-09-11, utskriven 2016-09-28 13:09)
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Genomföra (3)Förbereda (2)Initiera (1) Avsluta (5)Besluta (4)

Förmöte Avslutnings-
möte

1.1 Beslut om 
inspektion

5.3 Avsluta 
ärendet

1.2 Tillsätt 
inspektions-

ledare

1.3 Bemanna 
inspektionsgrupp

2.1 Utveckla 
inspektionsplan

2.2 Fastställ 
inspektionsplan

2.3 Utveckla 
Genomförande-

plan

2.4 Oanmäld 
inspektion?

Nej

2.5 Gör föranmälan 
och begär ev. 

underlag

Ja

Ja

3.1 Förklara 
inspektionens syfte, 

upplägg m.m.

3.1 Förmöte?

3.2 Genomför 
inspektion enl. 

plan

Nej 3.11 Samråd
Rapport och föreslagna 

tillsynsåtgärder

3.13 Fastställ 
rapport o. förslag till 

ti llsynsåtgärder

5.2 
Erfarenhetsåterföra

1.4 Skapa 
internt initierat 

ärende

2.6 Förbered 
inspektionen

3.4 
Avslutnings-

möte?

3.3 Gör preliminär 
bedömning av 

kravuppfyllnad (4, (5.

Erfarenheter

3.6  Färdigställ preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Kommentarer 
ti ll gjorda 

observationer

Nej

 

4.1 Besluta om 
tillsynsåtgärder (5

3.10 Färdigställ 
inspektionsrapport 

o. åtgärdsförslag

5.1 Publicera 
beslut

3.8 Kvalitetsgranska rapport 
och förslag till 

ti llsynsåtgärder internt (3

Förberedd 
inspektions-

rapport

Inspektionsplan

Genomförande-
plan

Inspektions-
rapport

Info om beslut om 
tillsynsåtgärder

Prel. inspektions-
rapportens

observationsdel

3.1. Presentera 
verksamheten som 

ska inspekteras

3.4 Presentera 
preliminära 

bedömningar

3.4 Ge 
synpunkter på 

resultatet

Ja

3.7 Sänd prel. 
Inspektionsrapportens 

observationsdel

Föranmälan 
med ev. begäran 

om underlag

VUs underlag 
för inspektion

Beslut om 
tillsynsåtgärder

Följa upp 
tillsynsåtgärder

Tillsyns-
register

Tillsyns-
register

In
sp

ek
te

ra

2.7 Granska 
mot krav

2.1 Bidra till 
inspektionsplanen

Gransknings-
redovisning

2.8 Uppdatera prel. 
inspektionsrapport utg. från 

granskningsredovisning

3.5 Sänd 
preliminär 

bedömning till VU

Prel. 
bedömning av 
inspektions-
resultaten

3.6  Bidra till preliminär 
inspektionsrapport och 

förslag till tillsynsåtgärder

Prel. förslag till 
ti llsynsåtgärder

3.9 Invänta VU:s 
kommentarer till 

gjorda observationer

Prel. inspektions-
rapport

Färdigställda förslag 
ti ll tillsynsåtgärder

Färdigställd  
inspektionsrapport

Fastställda förslag till 
ti llsynsåtgärder

Fastställd  
inspektionsrapport

Meddelande att 
ti llsynsåtgärd övervägs

Granska observationer 
inkl. ev. ytterligare 

ti llkommen info

Arbetet inkluderar
 Sammanställning av tidigare underlag och erfarenheter, 

exempelvis tidigare inspektionsrapporter och tillsynsåtgärder. 
 Internt förmöte
 Planering av externt förmöte
 Justering av detaljplan (vid behov)
 Framtagande av utkast til l inspektionsrapport
 Vid behov extra förmöten med verksamhetsutövaren

Förutom att justera efter VUs 
kommentarer, innefattar aktiviteten 
också formfrågor, bl.a.:
 Rätt handlingstyp, standard-

texter,  taggning  för sökbarhet
 Språklig genomgång

3.12 Verifiera att 
bedömningar och insamlad 

information sparats

Std.text med skriftlig redovisning 
till processledare resp EC samt 
muntligt inom insp.gruppen

Vid specifik tidpunkt, 
enl. föreläggande 

mm.

 I dagsläget sammanställs bedömningar och 
information normalt i detta skede.

 I ett framtida läge, med ett nytt/modifierat 
systemstöd, samlas istället informationen 
löpande och verifieras här före beslut 

Precisering av 
genomförandet av 
inspektionsplanen, ex.vis 
intervjuschema, praktiska 
detaljer

Fokus kan vara intervjuer,  arbetsplatsbesök , 
observationer, granskning.. (och/eller)
Här ska framgå vilka krav som är aktuella för inspektionen 
samt vilka ev. kriterier som ska användas 

Ett beslut om inspektion fattas utgående 
från VP, en verksamhetsbevakning eller en 
ad hoc-observation.
Vid beslutet skall inspektionens syfte och 
inriktning vara klara.

Innehåller:
 Syfte, inriktning, krav och avgränsningar 

från inspektionsplanen
 Tidplan, intervjuschema etc. från 

genomförandeplanen

Prel. överväganden om tillsynsåtgärder

 Påbörjas naturligt i den takt 

inspektionsresultat kommer fram och 
fortsätter sedan parallellt med det fortsatta 
arbetet med inspektionsrapporten.

 När denna fastställts kan åtgärderna 

konkretiseras i  efterföljande aktiviteter.

Information till allmänheten

 Kontakta komm.enheten om det finns skäl 

att tro att inspektionen kommer att ge 
resultat av intresse för allmänheten

Kortfattad information 
motsvarande punkt 3.4.
Gärna som e-post.

Gjorda observationer kan 
för enklare inspektioner 
stämmas av på plats hos 
VU

Ge vid behov information till VU 
kort tid innan fastställandet

Publicering sker efter nyhetsvärdering 
baserad på förslag från inspektionsledaren

(i ca. 30% av fallen)
Ska hanteras 
inom X dagar

NOTERINGAR OM PROCESSEN

(1) Anläggningssamordnarens uppgift är att upprätthålla kontakten med 
aktuell anläggning, samordna myndighetens tillsynsaktiviteter mot 
verksamhetsutövaren samt se till att relevant anläggningsdokumentation alltid 
är uppdaterad.

I de fall det finns en anläggningssamordnare ska denne därför hållas 
informerad om planerad tillsyn och resultat av denna samt tillsammans med 
inspektionsledaren sköta kontakterna med verksamhetsutövaren.

(2) Inom processens ram är det möjligt att hålla möten med VU  för att 
underlätta genomförandet av inspektionen och bedömningen av 
kravuppfyllnaden. Mötena ska dokumenteras/diarieföras. 

(3) Aktiviteten intern kvalitetsgranskning. Den interna granskningen ska 
omfatta så väl dokumenterade observationer som bedömningar och utföras av 
en person som inte deltagit i inspektionen. Syftet är att säkerställa att den 
bedömning som görs utgår från de dokumenterade observationerna och inte 
från andra iakttagelser som inte dokumenterats.

(4) Överväganden om tillsynsåtgärder   som konsekvenser av inspektionen 
påbörjas naturligt i den takt inspektionsresultat kommer fram och fortsätter 
sedan parallellt med det fortsatta arbetet med inspektionsrapporten. När 
denna fastställts kan åtgärderna konkretiseras i efterföljande aktiviteter.

(5) Tillsynsåtgärder
Ett alternativ til l att förelägga om att åtgärda specificerade brister är att 
förelägga om en orsaksanalys.  Tanken är att betrakta de avvikelser som finns 
dokumenterade i inspektionsrapporten som missöden och att tillståndshavaren 
själv får utreda de bakomliggande orsakerna till dessa avvikelser. 
Föreläggandet delas upp i två steg, först ska tillståndhavaren genomföra en 
orsaksanalys. Av analysen ska det framgå:

 En beskrivning av den metodik som använts för att utföra orsaksanalysen. 

 Redovisning av de brister som framgår av inspektionsrapporten. 

 Redovisning av identifierade bakomliggande orsaker till respektive brist. 

 De slutsatser som dras av den utförda orsaksanalysens samlade resultat. 

Analysen ska redovisas för och godkännas av SSM, därefter föreläggs 
tillståndshavaren att upprätta en åtgärdsplan som även den ska godkännas av 
SSM.

(6) Inspektera transporter beskrivs i ett eget flöde.

(7) Handlingstyper och standardtexter finns (kommer att finnas) för  samtliga 
dok. som produceras i processen.

Kommentarer förväntas inom 2 v. 
(typiskt, beroende på omfattning) efter 
att observationsdelen nått VU. Arbetet 
fortsätter sedan i nästa aktivitet.

Underhandsinformation 
som lämnas om 
handläggningen 

förväntas ta lång tid

Common process for licensing

Where we 

started

Result

Balance between structure and culture, November 4-7, 

2019 The Hague, Netherlands

Anna Franzén



Conclusions

Not possible to have rules and regulations for 

everything

There is a risk that we create systems that are 

too complex for people to overlook and 

manage, which is a risk

Instead, we need a culture that support human 

judgment and decision making

Balance between structure and culture, November 4-7, 

2019 The Hague, Netherlands

Anna Franzén
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Questions?


