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Förslag till kommentarer, revisionsrapport, uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar samt säkerhetsrisker 
 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till kommentarer gällande revisionsrapport, 
uppföljning av tidigare genomförda granskningar samt säkerhetsrisker. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning 
avseende åtgärder med anledning av rekommendation från tidigare genomförda 
granskningar. De granskningar som har ingått i uppföljningen är ”Underhåll av VA-
verksamheten” från 2016 samt ”Granskning avseende NIS-direktivet från 2019”. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2022. 

Revisonens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet till 
viss del har vidtagit åtgärder med anledning av tidigare genomförda granskningar samt 
har beaktat säkerhetsrisker angående VA-verksamheten.  
 
Revisionen gör bedömningen att förbundet inte har vidtagit åtgärder med anledning 
rekommendationerna från granskningen som avser NIS-direktivet.  
Vidare är bedömningen att förbundet i riskanalyser övervägt och bedömt säkerhetsrisker 
avseende VA-verksamheten. Förbundet har även vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa 
VA-verksamhetens kontinuitet vid eventuella incidenter, men att arbetet kan utvecklas 
ytterligare. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna 
senast den 31 december 2022.  

 

Förslag till kommentarer gällande revisionens rekommendationer: 
Utifrån revisionens bedömning och slutsats samt att förbundet ämnas avvecklas 
rekommenderar de förbundet att:  
 
— I verksamhetsövergången säkerställa att granskningsresultat med tillhörande 
rekommendationer överlämnas till nämnd och berörd verksamhet.  
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Kommentar: Överlämning av rapporten till den tekniska nämnden kommer att ske under 
2023. 
 
— Att verka för att respektive medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att 
arbeta mot gällande förnyelsetakt av ledningsnät.  
 
Kommentar: När förnyelseplaner är framtagna i kommunerna kommer dessa att lyftas 
till tekniska nämnden och vidare till kommunerna för beslut om förnyelsetakt i 
respektive kommun. Arbetet är påbörjat. 
 
 
— Säkerställa att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens.  
 
Kommentar: I arbetet med NIS-direktivet så kommer VA-avdelningen efterfråga 
resurser för att omhänderta kompetenshöjande åtgärder. Arbetet är påbörjad tillsammans 
med Lindesbergs kommun och kommer att lyftas för diskussion och förtydligande av 
ansvarsfrågan i den tekniska nämnden under 2023. 
 
 
— Snarast upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Rimligtvis 
görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet ställer på VA-
verksamheten.  
 
Kommentar: Lindesbergs kommuns har meddelats uppdraget att omhänderta de krav 
som ställs på ansvarig för samhällsviktig verksamhet kopplat till 
dricksvattenförsörjning. Lindesbergs kommun har idag ett ansvar för hanteringen 
kopplat till att de innehar ett akutsjukhus. Arbetet är påbörjad tillsammans med 
Lindesbergs kommun och kommer att lyftas för diskussion och förtydligande av 
ansvarsfrågan i den tekniska nämnden under 2023. 
 
 
— Meddela medlemskommunerna vilka informationssäkerhetskrav som ställs på de 
tjänster som SBB köper av dem.  
— Säkerställa att köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att efterlevnaden 
av dessa, efter återkommande riskanalys, regelbundet kontrolleras.  
 
Kommentar: Lindesbergs kommuns har meddelats vilket ansvar de har som aktör för 
samhällsviktig verksamhet. Lindesbergs kommun omhändertar även ansvarsfrågan 
kopplat till VA-verksamhetens köp av digitala tjänster från andra medlemskommuner. 
Arbetet är påbörjad tillsammans med Lindesbergs kommun och kommer att lyftas för 
diskussion och förtydligande av ansvarsfrågan i den tekniska nämnden under 2023 
 
 
— Se över och fortsatt vidta åtgärder i syfte att säkerställa VA-verksamhetens 
kontinuitet vid eventuella incidenter.  
— Upprätta kontinuitetsplaner samt regelbundet testa dessa. 
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Kommentar: Kontinuitetsarbete har påbörjats under 2022 tillsammans med Lindesbergs 
kommun, arbetet är inte avslutat och bör vara prioriterat under 2023. Arbetet är påbörjad 
tillsammans med Lindesbergs kommun och kommer att lyftas för diskussion och 
förtydligande av ansvarsfrågan i den tekniska nämnden under 2023. 
 
  
— Genomföra säkerhetsprövning av de funktioner i personalen som förbundet bedömer 
som nödvändig utifrån risker i den samhällsviktiga verksamheten. 
  
Kommentar: Arbetet har övertagits av Lindesbergs kommun. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Samhällsbyggnad Bergslagens revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
uppföljande granskning av två tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

Det övergripande syftet med granskningen har varit att följa upp de bedömningar och 
rekommendationer som lämnats av förbundets revisorer i tidigare genomförda 
granskningar samt belysa hur förbundet beaktat säkerhetsrisker i vatten- och 
avloppsverksamheten.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet till viss del 
har vidtagit åtgärder med anledning av tidigare genomförda granskningar samt har 
beaktat säkerhetsrisker angående VA-verksamheten.  

Vi gör bedömningen att förbundet inte har vidtagit åtgärder med anledning 
rekommendationerna från granskningen som avser NIS1-direktivet.  

Vidare är vår bedömning att förbundet i riskanalyser övervägt och bedömt 
säkerhetsrisker avseende VA-verksamheten. Förbundet har även vidtagit åtgärder i 
syfte att säkerställa VA-verksamhetens kontinuitet vid eventuella incidenter, men 
arbetet kan utvecklas ytterligare.  

Utifrån vår bedömning och slutsats samt att förbundet ämnas avvecklas 
rekommenderar vi förbundet att:  

— I verksamhetsövergången säkerställa att granskningsresultat med tillhörande 
rekommendationer överlämnas till nämnd och berörd verksamhet. 

— Att verka för att respektive medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att 
arbeta mot gällande förnyelsetakt av ledningsnät.  

— Säkerställa att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens.  

— Snarast upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Rimligtvis 
görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet ställer på VA-
verksamheten. 

— Meddela medlemskommunerna vilka informationssäkerhetskrav som ställs på de 
tjänster som SBB köper av dem.  

— Säkerställa att köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att 
efterlevnaden av dessa, efter återkommande riskanalys, regelbundet kontrolleras.  

— Se över och fortsatt vidta åtgärder i syfte att säkerställa VA-verksamhetens 
kontinuitet vid eventuella incidenter. 

— Upprätta kontinuitetsplaner samt regelbundet testa dessa.  

— Genomföra säkerhetsprövning av de funktioner i personalen som förbundet 
bedömer som nödvändig utifrån risker i den samhällsviktiga verksamheten.  

 
1 Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Samhällsbyggnad Bergslagens revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
uppföljande granskning av två tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

År 2016 genomfördes en granskning gällande underhåll inom VA-verksamheten. Syftet 
med granskningen var att bedöma om kommunalförbundet och medlemskommunerna 
hade en tillfredsställande intern kontroll avseende underhåll av VA-verksamheten. I 
granskningen gjordes bedömningen att förbundet hade en ändamålsenlig 
dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov och att den strategiska 
planeringen var ändamålsenlig. Granskningen visade även att förbundet i sitt arbete 
hade fastställt verksamhetsmål samt att dessa följdes upp i delårsbokslut och 
årsredovisning. Granskningen lyfte vidare att kommunalförbundet och 
medlemskommunerna fortsatt behöver utveckla dialogen kring underhålls- och 
investeringsbehov då det förefaller finnas vissa brister inom kommunikationen. Utöver 
detta rekommenderas förbundsdirektionen att verka för att respektive 
medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att arbeta mot gällande förnyelsetakt 
av ledningsnät. 

År 2019 genomfördes en granskning avseende NIS-direktivet där syftet var att 
konstatera om förbundet: 

 Formellt har beslutat om styrande dokument med därtill hörande tillämpnings-
föreskrifter för att efterleva NIS-direktivet. 

 Har en åtgärds- och prioriteringsplan för eventuellt återstående anpassningar. 

 Har erforderlig kontroll över rutinerna som säkerställer efterlevnaden. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte var följande: 

 Det saknas formellt beslutade styrande dokument med därtill hörande tillämp-
ningsföreskrifter för att efterleva NIS-direktivet. 

 Det saknas en åtgärds- och prioriteringsplan för att anpassa verksamheten efter 
de krav som framställs i NIS-direktivet. 

 Som en konsekvens av att det saknas styrande dokument avseende informa-
tionssäkerheten utförs inga kontroller vare sig av SBB eller i Nora och Hällefors 
kommuner som säkerställer någon informationssäkerhet. 

I samband med granskningen lämnades följande rekommendationer:  

 Säkerställa att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens. 

 Snarast upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
Rimligtvis görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet 
ställer på va-verksamheten. 

 Meddela medlemskommunerna vilka informationssäkerhetskrav som ställs 
på de tjänster som SBB köper av dem. 
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 Säkerställa att köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att 
efterlevnaden av dessa, efter återkommande riskanalys, regelbundet 
kontrolleras. 

Revisorerna har i tidigare granskningar lämnat ett antal bedömningar och 
rekommendationer efter att förbättringsområden identifierats. En uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar är intressant bl. a. för att få en uppfattning om i vilken 
omfattning rapporterna och de rekommendationer som lämnats tagits tillvara av 
förbundet. Resultatet av en sådan uppföljning kan i sin tur ligga till grund för kommande 
riskanalysarbete. 

Revisorerna ser en risk för att samtliga åtgärder inte blivit genomförda. Vidare har 
revisorerna i sin riskanalys identifierat risker kopplat till det förändrade säkerhetsläget i 
omvärlden och i Sverige. Den granskade verksamheten kan vara föremål för 
säkerhetsrisker med anledning av läget. 

Revisorerna i Samhällsbyggnad Bergslagen drar därför i sin riskanalys slutsatsen att 
efterlevnaden av lämnade bedömningar och rekommendationer behöver granskas. 
Därutöver ska granskningen belysa hur förbundet beaktat säkerhetsrisker för VA-
verksamheten. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att följa upp de bedömningar och 
rekommendationer som lämnats av förbundets revisorer i tidigare genomförda 
granskningar samt belysa hur förbundet beaktat säkerhetsrisker i VA-verksamheten.  

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:  

- Har kommunalförbundet vidtagit åtgärder med anledning av tidigare granskning 
avseende VA-verksamheten? 

- Har kommunalförbundet vidtagit åtgärder med anledning av tidigare granskning 
avseende NIS-direktivet? 

Har kommunalförbundet i riskanalyser bedömt säkerhetsrisker avseende VA-
verksamheten? Har åtgärder vidtagits som ett resultat av dessa?  

Granskningen avser den del av verksamheten som ansvarar för vatten och avlopp. 
Granskningen avgränsas vidare till uppföljning av tidigare rekommendationer med 
tillägg för frågeställningar rörande säkerhetsrisker.  

Granskningen avser förbundsdirektionen i kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagens 6 kap. 6 § 

— VA-lagen (Lag om allmänna vattentjänster) 

— MSB:s föreskrifter om Ledningssystem för informationssäkerhet 
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— NIS-direktivet 

— Livsmedelsverkets föreskrifter 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstepersoner.  

Samtliga medverkande har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.  
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3 Har kommunalförbundet vidtagit åtgärder med 
anledning av tidigare granskning avseende VA-
verksamheten?   

3.1 Rekommendationer 

 Överväga att dokumentera innebörden av ansvarsfördelningen mer ingående. 
 Utveckla dialogen kring underhålls- och investeringsbehov då det förefaller 

finnas vissa brister inom kommunikationen.  
 Verka för att respektive medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att 

arbeta mot gällande förnyelsetakt av ledningsnät. 

3.2 Åtgärder 
Rekommendationen angående att dokumentera innebörden av ansvarsfördelningen 
byggde på den formulering som finns i förbundsordningen, och lyder som följer: 
”överlåter de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall 
och gata/trafik till förbundet”. I kontakt med förbundschefen framgår att förbundet har 
drivit frågan i syfte att nå ett ställningstagande från medlemskommunerna. Frågan har 
varit uppe på ett KNÖL2-gemensamt möte i början av september. Kommunerna 
tillsammans med förbundet har landat i att i samband med beslut om nytt reglemente 
för den nya tekniska nämnden reglera nämnden som utövare av huvudmannaskapet 
för VA för respektive kommun. På så sätt behöver inte ansvarsfrågan utredas vidare, 
vattentjänstlagens ansvar och skyldigheter kopplat till huvudmannaskapet är tydliggjort. 
Detta innebär inte att medlemskommunerna överlåter anläggningarna till den 
gemensamma nämnden, utan nämnden kommer att utöva huvudmannaskapet för 
respektive kommuns räkning. 

I intervjuer uppges att förbundet sedan granskningen har arbetat med både den interna 
och den externa kommunikationen. Avseende den externa kommunikationen har 
ansvaret för dialog med medlemskommunerna flyttats från förbundsledningen till 
ansvariga för respektive verksamhetsområde. Då verksamheten är taxefinansierad 
sker dialog och kommunicering med kommunerna bland annat i samband med att ny 
taxa ska antas, vid budgetdragning samt när tjänstepersoner besöker 
medlemskommunerna i andra frågor och ärenden.  

Angående den interna kommunikationen har förbundet upprättat ett forum för att skapa 
större delaktighet för medarbetarna inom förbundet. Syftet var bland annat att fånga 
upp idéer och behov från verksamheterna som kunde bidra till strategiska frågor och 
beslut som fattas på ledningsnivå. Utöver detta har kommunen dokumenterat roller och 
specificerat sådant som uppgifter och ansvarsområden. I syfte att öka effektiviteten i de 
möten som genomfördes har en mötesagenda skapats där bland annat periodicitet, 
mål och syfte med mötet ska framgå. Förbundet har även, i syfte att bibehålla struktur i 
samband med stora pensionsavgångar, skapat ett årshjul.  

 
2 Kommuner i norra Örebro län 
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I syfte att ge medlemskommunerna underlag för att kunna fastställa mål avseende 
förnyelsetakten av ledningsnät har förbundet arbetat fram en 15-årig ekonomisk 
förnyelseplan för behov av drift och investeringar. Underlaget till planen är hämtat ur ett 
av förbundets verksamhetssystem och grundas bland annat på dimension, 
nybyggnadsår och material. Planen revideras årligen. Vidare uppges att förbundet har 
tillsatt en särskild arbetsgrupp avseende förnyelsearbetet av nät och anläggning. Det 
uppges även att medlemskommunerna inte har fastställt ett mål avseende 
förnyelsetakt av ledningsnät.  

3.3 Bedömning  
Vår sammanfattande bedömning är att förbundet har vidtagit åtgärder utifrån vad som 
framkom vid den tidigare granskningen.  

Vidare gör vi bedömningen att förbundet har upprättat former och forum i syfte att 
förbättra kommunikationen, både gentemot medlemskommunerna och internt inom 
förbundet.  

Vi gör bedömningen att förbundet har vidtagit åtgärder i syfte att ge 
medlemskommunerna förutsättningar för att sätta ett mål avseende förnyelsetakt. Då 
medlemskommunerna inte har fastställt ett mål, gör vi bedömningen att 
rekommendationen kvarstår och förbundet fortsatt bör verka för att respektive 
medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att arbeta mot gällande förnyelsetakt 
av ledningsnät.  

 

4 Har kommunalförbundet vidtagit åtgärder med 
anledning av tidigare granskning avseende NIS-
direktivet? 

4.1 Rekommendationer 

 Säkerställa att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens. 

 Snarast upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
Rimligtvis görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet 
ställer på va-verksamheten. 

 Meddela medlemskommunerna vilka informationssäkerhetskrav som ställs 
på de tjänster som SBB köper av dem. 

 Säkerställa att köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att 
efterlevnaden av dessa, efter återkommande riskanalys, regelbundet 
kontrolleras. 
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4.2 Åtgärder 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade i januari 2022 att Lindesbergs 
kommun ska anmälas som leverantör av samhällsviktig tjänst till Livsmedelsverket 
enligt den så kallade NIS-lagstiftningen (lagen (2018:1174) om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster) gällande leverans och distribution av 
dricksvatten. Vidare beslutades att Lindesbergs kommun lämnar i uppdrag åt 
Samhällsbyggnad Bergslagen att efterleva NIS-lagstiftningen vilket innefattar att:  

 Utveckla och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.  
 Utveckla en förmåga att hantera och rapportera inträffade incidenter som 

orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten.  

Beslutet inkom till förbundet 2022-02-08.  

Beslutet nämns inte under intervju, men det beskrivs att åtgärder i enlighet med 
lämnade rekommendationer till stor del har varit vilande med anledning av att förbundet 
varit föremål för en ägarutredning som påbörjades kort efter granskningens 
genomförande. Utifrån att diskussioner om att ombilda förbundets verksamhet inleddes 
avvaktade förbundet med åtgärder utifrån krav som ställs i NIS-direktivet då det endast 
är Lindesbergs kommun som identifierats av medlemskommunerna som NIS-pliktig. 
Detta med grund i att det finns ett akutsjukhus i kommunen.  

Därtill upplever intervjupersoner att rekommendationerna som genomfördes 2019 i 
vissa delar var felriktade utifrån att ansvar för nät och IT tillhör medlemskommunerna. 
Det uppges vidare att förbundet har fört en dialog med medlemskommunerna 
angående hur ansvarsfördelningen ser ut avseende att vidta åtgärder utifrån lämnade 
rekommendationer.   

Det framgår av intervjuer att förbundet inte har vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa 
att kompetens inom informationssäkerhet finns inom förbundet. Det uppges även att 
förbundet inte har etablerat något ledningssystem för informationssäkerhet.  

Rekommendationen avseende att förbundet bör meddela sina bedömda 
informationssäkerhetskrav till IT-leverantören (Hällefors kommun) har inte genomförts 
med hänvisning till ny organisation för de verksamheter som bedrivs inom förbundet. 
Dialog har nu påbörjats med IT-funktionen i Lindesbergs kommun för att förbereda 
verksamheten för en övergång av IT-komponenter. 

I intervjun efterfrågas, förutom svar på lämnade rekommendationer, information om 
arbete med säkerhetsrisker inom VA-verksamheten. I de svar som vi erhållit i 
granskningen utifrån dessa frågeställningar finns ett flertal beskrivningar av åtgärder 
som vi bedömer tillhör informationssäkerheten och krav som finns enligt NIS-direktivet.  

Bland annat lyfts följande säkerhetshöjande åtgärder: 

- Segmentering av nät för att separera IT-miljöer mellan processnät och 
administrativa nät. 
 

- En striktare åtkomsthantering genom uppdaterade rutiner och checklistor över 
ansvar och roller. 
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- Striktare tilldelning av behörigheter i system (teknisk säkerhet) och 
anläggningar (fysisk säkerhet). Särskilda åtgärder har vidtagits avseende 
externa leverantörers åtkomst.  
 

- Kontinuitetsplanering har gjorts utifrån kompetens och det pågår ett arbete 
utifrån en prioriteringsordning för anläggningsstorlek. 
 

4.3 Bedömning  
Vår bedömning är att förbundet inte har vidtagit åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som lämnats i tidigare granskning. Det har genomförts ett antal 
säkerhetshöjande åtgärder från ett verksamhetsperspektiv men vi uppfattar inte att det 
är ett resultat av åtgärder utifrån krav i NIS-direktivet eller som del i ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete.  

Vi anser att förbundet trots att en utredning om ägarförhållanden inletts borde ha 
beaktat rekommendationerna i högre utsträckning. Vi anser även att förbundet bör ha 
utrett ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna och förbundet då detta 
fortfarande upplevs som otydligt. Vi baserar detta på de konsekvenser som brister i 
informationssäkerheten kan medföra i samhällsviktiga verksamheter.  

 

5 Riskbedömning VA-verksamheten 

5.1 Har kommunalförbundet i riskanalyser bedömt säkerhetsrisker 
avseende VA-verksamheten? Har åtgärder vidtagits som ett 
resultat av dessa?  
I avsnitt 4 lyfts de säkerhetshöjande åtgärder som vidtagits och som kan kopplas till 
NIS-direktivet. Dessa åtgärder omfattar, som tidigare nämnts, även arbetet med 
säkerhetsrisker inom VA-verksamheten.  

Det framgår av intervjuer att förbundet har bistått några av kommuner med underlag 
och information i syfte att dessa ska kunna genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. 
Förbundet har identifierat kritiska sårbarhetspunkter hos samtliga VA-anläggningar och 
utifrån detta tagit fram en handlingsplan för åtgärder som behöver vidtas. Arbetet är 
löpande och det sker därför ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende detta.  

Utöver detta pågår ett arbete med att stärka det fysiska skyddet på anläggningarna. 
Det nya systemet uppges ha bättre spårbarhet och för att bibehålla behörigheten 
behöver den återaktiveras en gång per vecka.  

Med anledning av Coronapandemin påbörjades ett kontinuitetarbete i syfte att kunna 
hålla verksamheten i gång vid ett större personalbortfall. Förbundet har sett över 
kontinuiteten för de större anläggningarna och avsikten är att upprätta 
kontinuitetsplaner för samtliga av dessa. I arbetet har förbundet haft stöd av 
Lindesbergs kommuns säkerhetssamordnare. För att kunna leverera dricksvatten vid 
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en samhällsstörning har förbundet säkerställt tillgången till reservvatten. Vid 
ombyggnationer finns en prioritering avseende att investera i reservkraft i syfte att 
kunna leverera vatten vid exempelvis en samhällsstörning. Reservkraften är antingen 
inbyggd vid själva anläggningen eller portabel.  

Förbundet har även upprättat en vattenförsörjningsplan. Vi har i granskningen inte tagit 
del av planen, men enligt intervjupersoner syftar planen till att visa vattentäkter som 
finns idag samt vilket behov som kan komma att behövas i framtiden. Vidare uppges 
att planen även innefattar riskbedömningar utifrån hur behovet av vattentäkter kan 
komma att behöva nyttjas. Länsstyrelsen gör sedan en regional vattenförsörjningsplan 
där förbundet har medverkat i arbetsmöten och dialoger med Länsstyrelsen.  

Som tidigare nämnts har förbundet identifierat ett behov av att säkerhetsklassificera 
viss personal. Arbetet har dock inte genomförts på grund av bristande resurser hos 
Lindesbergs kommuns säkerhetsfunktion och HR som ska vara behjälpliga med 
klassning. Förbundet beskriver i intervjuer att stöd kommer att efterfrågas av 
Lindesbergs kommun efter verksamhetsövergång är genomförd.   

5.1.1 Bedömning 

Utifrån det som framkommit i granskningen gör vi bedömningen att förbundet i 
riskanalyser har övervägt och bedömt säkerhetsrisker avseende VA-verksamheten. Vi 
gör även bedömningen att förbundet har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att säkerställa 
VA-verksamhetens kontinuitet vid eventuella incidenter. Vi anser att arbetet ytterligare 
kan utvecklas genom att tillse att det finns dokumenterade kontinuitetsplaner i enlighet 
med krav i NIS-direktivet och att dessa testas regelbundet för att se att förbundets 
kontinuitetsplanering skulle fungera i händelse av störning eller avbrott.  

Vidare ser vi det som positivt att förbundet har uppmärksammat att det kan finnas 
behov av att genomföra säkerhetsprövning av personal som ett sätt att möta risker 
utifrån den samhällsviktiga verksamheten.  
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6 Slutsats och rekommendationer  
 

6.1 Slutsats  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet till viss del 
har vidtagit åtgärder med anledning av tidigare genomförda granskningar samt har 
beaktat säkerhetsrisker angående VA-verksamheten.  

Vi gör bedömningen att förbundet inte har vidtagit åtgärder med anledning 
rekommendationerna från granskningen som avser NIS-direktivet.  

Vidare är vår bedömning att förbundet i riskanalyser övervägt och bedömt 
säkerhetsrisker avseende VA-verksamheten. Förbundet har även vidtagit åtgärder i 
syfte att säkerställa VA-verksamhetens kontinuitet vid eventuella incidenter, men att 
arbetet kan utvecklas ytterligare.  

6.2 Rekommendationer 
 

Utifrån vår bedömning och slutsats samt att förbundet ämnas avvecklas 
rekommenderar vi förbundet att:  

— I verksamhetsövergången säkerställa att granskningsresultat med tillhörande 
rekommendationer överlämnas till nämnd och berörd verksamhet. 

— Att verka för att respektive medlemskommuns fullmäktige fastställer ett mål att 
arbeta mot gällande förnyelsetakt av ledningsnät.  

— Säkerställa att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens.  

— Snarast upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Rimligtvis 
görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet ställer på VA-
verksamheten. 

— Meddela medlemskommunerna vilka informationssäkerhetskrav som ställs på de 
tjänster som SBB köper av dem.  

— Säkerställa att köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att 
efterlevnaden av dessa, efter återkommande riskanalys, regelbundet kontrolleras.  

— Se över och fortsatt vidta åtgärder i syfte att säkerställa VA-verksamhetens 
kontinuitet vid eventuella incidenter. 

— Upprätta kontinuitetsplaner samt regelbundet testa dessa.  

— Genomföra säkerhetsprövning av de funktioner i personalen som förbundet 
bedömer som nödvändig utifrån risker i den samhällsviktiga verksamheten.  
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