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Anvisning för säkerhetssamtal entreprenör och konsult

1

Bakgrund

Enligt vad som anges i instruktion F-0000016 ”Tillträdesrutiner” ska säkerhetsprövningen
genomföras för alla personer som ska ha tillträde till Forsmarks kärnkraftverk. Detta är ett
myndighetskrav.
För entreprenörer består säkerhetsprövningen av 3 delar:
1. Säkerhetsbedömning. Vid nyanställning och återkommande varje år. (genomförs i
leverantörens regi)
2. Registerkontroll (utförs i Forsmarks regi)
3. Drogtest (genomförs i leverantörens regi)
Denna anvisning preciserar kraven avseende punkten 1 ovan.

2

Säkerhetsbedömning
•

Säkerhetsbedömningen ska genomföras i form av en intervju med den enskilda personen.

Säkerhetsbedömningen syftar till att verifiera en persons integritet och pålitlighet och är således
ett viktigt komplement till registerkontrollen. Leverantören tar således ansvaret för denna
bedömning. Det är därför viktigt att intervjuen genomförs på ett så bra sätt som möjligt.
I bilaga 1 framgår riktlinjer för hur denna intervju ska genomföras. Intervjun ska dokumenteras.
Dokumentationen ska sparas av leverantören så länge säkerhetsprövningen gäller vid Forsmarks
Kraftgrupp AB.
Intervjuen ska fortlöpande genomföras en gång per år.
Resultatet av säkerhetsbedömningen ska redovisas på blankett FQ-2008-0061 och delges
Tillträdesfunktionen vid Forsmarks Kraftgrupp AB tillsammans med resultat från drogtest och
övriga formulär som är nödvändiga för genomförande av registerkontroll.
I instruktion F-0000016 finns ytterligare beskrivningar om vad som gäller för utländska
medborgare.
Säkerhetsbedömningen är dock gemensam för svenska och utländska medborgare.

Delgivning: JKS, MOJ, MSL, OHT, UAK
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Bilaga 1.

Följande punkter bör ingå i intervjun vid säkerhetsbedömningen:

Medborgarskap och familjeförhållanden.
Exponering på internet. Påpeka att fotoförbud gäller och kontrollera att personen har uppfattat att
information om Formarks anläggningar inte får delges utomstående. Kontroller kan genomföras i
öppen information i sociala medier på Internet.
Kopplingar till utlandet.
Att personen inte är misstänkt och står under utredning för brott, står under åtal eller har
dömts i domstol under de senaste 5 åren.
Att personen inte har missbruksproblem.
Att personen inte har allvarliga ekonomiska problem.
Att betyg, intyg och CV som personen hänvisat till vid ansökan om anställning är tillförlitliga.
Samt via referenser kontrollera ovanstående.
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