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Åtgärdsplan efter genomförd säkerhetsanalys enligt 5§
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Bakgrund
Som en följd av Svenska Kraftnäts föreskrifter 2013:1 om säkerhetsskydd
genomförde Femhärads EL under Jan och Feb 2014 en säkerhetsanalys
med stöd av tillgängliga vägledningar från Svenska Kraftnät. Inom ramen
för genomförandet av denna analys konstaterades bland annat att
Femhärads EL anläggning K9 behöver skyddas mot terrorism. I och med
detta ska tillämpligt regelverk för säkerhetsskydd tillämpas och adekvata
åtgärder snarast vidtas.
Åtgärder mot utfall av analys
Åtgärd/Aktivitet
En säkerhetsskyddschef måste utses. VD har beslutat att säkerhetschefen,
Svante Stensäker, tillika utses till säkerhetsskyddschef vid Femhärads EL
AB med omedelbar verkan.
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Tidplan
Redan genomfört, se vidare VD Beslut Dok-ID 5H2014-0047.

Åtgärd/Aktivitet
Femhärads EL anläggning K9 ska förses med ett adekvat skydd mot
terrorism i enlighet med gällande regelverk om säkerhetsskydd och i
enlighet med riktlinjer/vägledningar m.m. som anges av Svenska Kraftnät.
Skyddet ska omfatta fysiskt skydd, tekniskt/logiskt skydd samt genomgång
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och revidering av administrativa rutiner och organisation kopplad mot
aktiviteter och verksamhet som rör Femhärads EL anläggning K9.
Entreprenörer som behöver engageras för att genomföra arbete vid
Femhärads EL anläggning K9 ska upphandlas i enlighet med regelverk för
säkerhetsskyddad upphandling enligt Svenska Kraftnäts regelverk.
Säkerhetsskyddschef ska ta fram säkerhetsplan som ska gälla vid arbetet
med säkerhetshöjande åtgärder som rör Femhärads EL anläggning K9.
Tidplan
Säkerhetsplan ska vara framtagen 2014-03-23
Säkerhetshöjande åtgärder, inklusive alla entreprenadarbeten, ska vara
klara 2014-10-20.

Åtgärd/Aktivitet
Då olika typer av arbete och entreprenader tidigare genomförts vid
Femhärads EL anläggning K9 innebär att uppgifter om anläggningen
kommit ett flertal personer till känna finns ett behov av att kartlägga
spridningen av denna information. När kartläggningen är genomförd ska
en menbedömning göras avseende vilken information som fortfarande kan
vara aktuell och känd av obehöriga efter det att säkerhetshöjande åtgärder
genomförts. En rapport som återspeglar detta ska upprättas och insändas
till Svenska Kraftnät som en incidentrapport med begäran om
yttrande/rådgivning i ärendet.
Tidplan
Kartläggning ska vara klar 2014-04-15
Rapportering till Svenska Kraftnät ska ha skett 2014-04-28

Åtgärd/Aktivitet
Samtlig personal vid femhärads EL AB ska genomgå utbildning i
säkerhetsskydd. Deltagandet är obligatoriskt. Utbildningen kommer att
äga rum vid totalt tre tillfällen. Måndag den 12e Maj, förmiddagspass och
eftermiddagspass samt för eftersläntrare Tisdag den 27e Maj kl. 09:0011:00.
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Utbildningen sker med stöd av extern föreläsare. Personalen indelas på
utbildningspass enligt följande.
Måndag den 12e Maj: förmiddag (08:30-11:00)
Albert, Britta, Cissi, David, Erik, Filip, Gustav, Hannah och Ivar.
Måndag den 12e Maj: eftermiddag (13:00-15:30)
Johan, Kalle, Lillian, Mona, Nisse, Olle, Pia, Rut och Svante.
Tidplan
Tanken är att samtliga ska delta Måndag den 12e Maj. Om någon är sjuk
eller av andra skäl inte kan delta så ska hen delta Tisdag den 27e Maj kl.
09:00-11:00.

Åtgärd/Aktivitet
IT-chefen Cissi ska inventera uppgifter i Femhärads EL AB IT-system och
kontrollera vilken information som rör Femhärads EL anläggning K9. En
förteckning ska upprättas där det framgår i vilka system informationen
finns. Cissi ska sedan tillsammans med Svante upprätta en åtgärdsplan för
att hantera påträffade uppgifter på ett sätt så att regelverket kan uppfyllas.
Tidplan
Inventering ska vara klar 2014-04-01.
Åtgärdsplan ska vara klar 2014-04-20.
Åtgärder ska därefter påbörjas omgående och färdigställas snarast.

Åtgärd/Aktivitet
Envar vid Femhärads EL AB ska vara uppmärksam på uppgifter som rör
Femhärads EL anläggning K9. Om nya uppgifter eller uppgifter som av
någon anledning inte redan omhändertagits i denna åtgärdsplan upptäcks
så ska detta utan dröjsmål rapporteras till säkerhetschefen Svante.
Tidplan
Sker löpande.
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Ekonomi
Ekonomichefen Pia har på uppdrag av VD upprättat ett kostnadsställe i
ekonomisystemet som ska belastas för alla kostnader relaterade till
säkerhetshöjande åtgärder för Femhärads EL anläggning K9.
Beteckning i FemEk-systemet är S1A5K.
Löpande avstämning med Pia om behov och uttag av ekonomiska medel
ska ske.

Beslut fattat dag som ovan

Lillian Ström
__________________________
Lillian Ström VD Femhärads EL AB
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