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Anders Mårtensson
Säkerhetschef
• Säkerhet 40%
• Kris 15%
• Samordning av NSVAs SBA-arbete 5%
• Ansvarig för NSVAs verksamhetssystem, vi är certifierade enligt ISO 9001/14001 och arbetar för att certifiera oss enligt
ISO 27001 40%

Kickoff för NSVAs säkerhetsarbete

Säkerhetspolicy
NSVAs säkerhetspolicy syftar till att stödja säkerhetsarbetet genom att:
• tydliggöra säkerhetsarbetets mål inriktning och ansvar
• skapa förutsättningar för ett enhetligt och professionellt säkerhetsarbete,
• tjäna som vägledning vid utformning av policy, riktlinjer och rutiner inom säkerhetsområdet
Vision
Allt säkerhetsarbete inom NSVA skall utgå från verksamheten och bedrivas av alla anställda som en naturlig del i sitt arbete, så att vi i alla läge kan utföra
våra arbetsuppgifter på bästa sätt.
Verksamhetsidé och inriktningsmål
Vi skall tillsammans med kommunernas säkerhetsavdelningar följa riskutvecklingen i samhället för att därigenom kunna uppnå ett gott skydd och god
säkerhet för våra anläggningar och medarbetare.
Vi skall i första hand identifiera riskkällor och eliminera dessa innan någon incident händer. Eventuella risker som inte kan undanröjas skall vi genom
rutiner och övningar minska skadeverkningarna för.
Arbetet skall bedrivas med tyngdpunkt på förebyggande åtgärder som innebär:

• att alla medarbetare känner sig trygg i sin yrkesutövning att säkerheten beaktas vid all planering
• att tillbud och händelser dokumenteras med vårt avvikelsesystem
Ansvar och ekonomi
Alla medarbetare på NSVA skall aktivt arbeta för en ökad säkerhet.
NSVAs styrelse är ytterst ansvarig för en god säkerhet finns och upprätthålls inom NSVA.
Respektive avdelningschef är ansvarig för säkerheten inom sin avdelning.
NSVAs säkerhetschef skall belysa eventuella risker och tillsammans med avdelningscheferna ta fram åtgärdsplaner.

Informationssäkerhetspolicy

Grunden i vår informationshantering är att rätt individ har tillgång till rätt information, vid rätt tidpunkt.
Spårbarheten i informationshanteringen ger oss möjlighet att säkerställa att vi följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt utgör vår
utgångspunkt vid bedömning av informationens riktighet och relevans.
Informationssäkerhet är en naturlig del i vår verksamhet och ingår alltid vid exempelvis uppstart av projekt och vid samarbete med annan part.
Det är varje medarbetares skyldighet att bedöma om informationen omfattas av krav på särskild hantering, exempelvis sekretess. Detta medför
att medarbetaren är behöver inhämta kunskap eller stöd för denna bedömning.
Vår information har alltid en informationsägare. Det är informationsägaren som ansvarar för att informationen är riktig och spårbar samt
bedömer om informationen skall hanteras på särskilt sätt. Även då vi sammanför befintliga informationsmängder så skall informationsägare
definieras och bedömning av hantering ske.
Information delas endast till identifierade parter efter att vi säkerställt att det följer gällande regler.
I vår verksamhet förekommer även information som är av vikt för samhällets säkerhet i samtliga samhällstillstånd; fred/normalläge, höjd
beredskap och krig.
Alla medarbetare har normalt inte tillgång till all information. Det är verksamhetens krav som ger grunden för hur behörigheter till information
regleras. Det är inte tillåtet att söka efter sekretessklassad information som inte är direkt relaterat till arbetsuppgiften.
Vår informationshantering sker endast i för ändamålet godkända miljöer. Med miljöer menar vi här it-stöd, platser för samtal och närvarande
individer. Ingen obehörig ska, avsiktligt eller oavsiktligt, kunna ta del av vår information utan vårt godkännande.
Vårt arbete med informationssäkerhet är en regelbunden och kontinuerlig del i vår verksamhet, och syftar till ständiga förbättringar. Att
rapportera brister i vårt informationssäkerhetsarbete är ett stöd för vår verksamhet. Detta kräver samtidigt en medvetenhet om hur
rapportering sker för att inte röja eventuella brister eller icke allmänna handlingar för obehöriga.

Intranätet

Säkerhetsklassade tjänster

Arbetsgång vid anställning på
säkerhetsklassad tjänst
Ansvar
Säkerhetschefen ansvarar för att rutinen är uppdaterad HRchefen ansvarar för att rutinen följs.

Utförande
Tjänsten annonseras internt/externt. Denna text skall finnas med i
annonsen:

Definitioner
Säkerhetsskyddschef är SÄPO:s kontaktperson på NSVA
och den som begär registerkontroll. Säkerhetschefen är
också Säkerhetsskyddschef på NSVA.

Den sökande får information ”Till dig som ska säkerhetsklassas”.

Ledtid
6-8 veckor

I tjänsten kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information.
Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i
samband med anställning. Svenskt medborgarskap krävs, dubbelt
medborgarskap är ok om det ena är svenskt.

Säkerhetschefen får tillgång till CV och personligt brev
Säkerhetschef bokar tid med den sökande och bisittare för ett
säkerhetssamtal.
Säkerhetschefen skickar underlag för registerkontroll till SÄPO.
Säkerhetschefen meddelar HR om personen är anställningsbar eller
inte.
I samband med anställningskontraktet skrivs på skrivs även en
sekretesshandling under.

Förberedelser inför säkerhetssamtal
Ansvar
Säkerhetschefen ansvarar för att rutinen är uppdaterad och
att den följs

Utförande
HR kontrollerar referenser
HR kontrollerar riktigheten på CV genom stickprov
HR och Säkerhetschef kontrollerar sociala medier
Säkerhetschef tar ut en UC3
Säkerhetschefen kontrollerar ev domar med tex Lexbase

Säkerhetssamtal

Avslutningssamtal
Ansvar
Säkerhetschefen ansvarar för att rutinen är uppdaterad och
att den följs

Utförande
Säkerhetschefen kallar till ett kort samtal med personen som avslutar
sin anställning.
Följande punkter ska tas upp:
• Sekretessen gäller trots anställningen upphör.
• Inga rutiner, kartor osv får lämna NSVA utan Avdelningschefs eller
Säkerhetschefens godkännande.

Informationssäkerhet

NIS-direktivet (2018:1174)

Tillsyn från Livsmedelsverket - NIS

Tillsyn från Livsmedelsverket - NIS

Tillsyn från Livsmedelsverket - NIS

Tillsyn från Livsmedelsverket - NIS

Minnesanteckningar – NIS revision
• De har stort fokus på RSA och hur vi behandlar resultatet av RSA. De trycker på att RSA är utgångspunkten och skall enligt NIS

uppdateras årligen. Prioriterade punkter i RSA skall med i vår affärsplan. Man ska ha underlag att visa att det är på det sättet man
arbetar.

• Hos oss görs RSA ute på avdelningarna och stannar där. De föreslog att alla RSA med tillhörande handlingsplaner ägs av
Säkerhetschefen även om åtgärderna budgeteras av avdelningarna.

• Man bör arbeta enligt ISO 27 000 och jag tror de ser det som en stor fördel om man certifierar sig. Vi gör det och har som mål att göra
en GAP-analys 2020 och därefter besluta om en eventuell certifiering. De nöjde sig med detta.

• Vi har backuprutiner och de var ok men vi har ingen rutin på hur vi skall återskapa förlorad data och vi testar inte heller våra
backupper regelbundet.

• 2 FA och separerade nät verkar vara ett minimikrav.
• Det materiel de fick från oss var i pappersformat, Livsmedelsverket har idag ingen möjlighet att, på ett säkert sätt, diarieföra
elektronisk materiel. Det material vi lämnade stämplades med sekretess vilket dom var glada för.

• Mellan raderna kunde man utläsa att det var bättre resultat från de som hade kontroll över sitt IT och lite sämre från de som var
anslutna till kommunens IT. Min tolkning.

• Hela revisionen hölls i god anda och revisorerna var kompetenta och gjorde enligt mig ett bra arbete. De betonade att denna första
runda även var till för att de skulle lära sig. Förmodligen kommer vi få besök igen om 3-4 år.

Säkerhetsskyddsanalys
NSVA har analyserat fem processer under arbetet med att ta fram Säkerhetsskyddsanalysen.
• IT
• Personal
• Dricksvatten
• Dagvatten
• Avloppsvatten
Grupperna har bestått av 2 - 4 personer; tekniker, ingenjörer, personaladministratörer och
avdelningschefer. Samtliga deltagare är säkerhetsklassade i klass 3. Säkerhetschefen har fungerat som
diskussionsledare och en inhyrd konsult som protokollförare.
Grupperna har haft 3 - 5 möten och förutsättningen har genomgående varit att ”inget är fel att ta upp”.
Eftersom det är första gången NSVA gör en säkerhetsskyddsanalys
För processerna Personal och IT finns det bara en generell analys som gäller hela NSVA. För övriga
processer finns det tre versioner; generell, Landskrona och Helsingborg.
Förutom detta förord är Säkerhetsskyddsanalysen sekretessbelagd i sin helhet enligt OSL (2009:400)
18 kap 13§.
För att få ta del av NSVA:s Säkerhetsskyddsanalys krävs:
• Att man i sitt arbete har nytta av att få del av resultatet
• Att man är säkerhetsklassad i lägst nivå 3
• Om ägarkommunen vill ha ett exemplar av Säkerhetsskyddsanalysen kräver NSVA att finns
skrivna inarbetade rutiner för hur sekretessbelagd information ska hanteras

Process IT

Utmaningar/Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•

Få förståelse för ”Need to Know / Fun to Know”
Avdramatisera säkerhetsarbetet, det måste bli en del av vardagen
Säkerhetsarbetet måste ske tillsammans med verksamheterna
Utbildning av NSVAs personal
Få våra ägarkommuner att jobba med säkerhetsskydd och informationssäkerhet
Få lagstiftaren att förstå att kommunerna organiserar på annat sätt än förr. Kommunägda
AB som bedriver samhällsviktig verksamhet blir vanligare och vanligare. Ett AB kan inte
söka bidrag från tex MSB, Ett AB kan inte ha en Säkerhetsskyddschef osv

