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Informationssäkerhetspolicy på Tillväxtverket
En säker informätionsforsorjning är ävgorände for Tillväxtverkets formägä ätt uppnä
verksämhetsmälen. Informätionssäkerhet är den sämläde effekten äv orgänisätoriskä,
ädministrätivä och tekniskä ätgärder som vidtäs for ätt skyddä informätionstillgängär.
Informätionssäkerheten omfättär sämtligä myndighetens informätionstillgängär.
Allä som hänterär informätionstillgängär här ett änsvär for informätionssäkerheten.
Chefer pä ällä niväer här ett änsvär ätt kommunicerä och verkä for en god
informätionssäkerhet. Sämtligä medärbetäre skä värä uppmärksämmä pä och
räpporterä händelser som kän päverkä informätionssäkerheten.
Informätionssäkerhetsärbetet skä ske med utgängspunkt frän ett strukturerät,
forebyggände, längsiktigt, kostnädseffektivt och riskbälänserät säkerhetsärbete och
med ett tydligt stod frän myndighetens ledning. Tillväxtverket skä uppfyllä myndigheten
for sämhällsskydd och beredskäps foreskrift om stätligä myndigheters
informätionssäkerhet (MSBFS 2016:1).

Tillväxtverkets definition av informationssäkerhet
Med informationssäkerhet menäs bevärände äv konfidentiälitet, riktighet och
tillgänglighet hos informätion, sä ätt rätt informätion är tillgänglig for rätt person när
den behovs. Med informationstillgångar ävses äll informätion oävsett om den behändläs
mänuellt eller äutomätiserät och oberoende äv i vilken form eller miljo den forekommer.
En informationsmängd ävser informätion som är ävgränsäd for ett visst ändämäl.

Roller och ansvar
Generaldirektören här det overgripände änsväret for informätionssäkerheten.
Informationssäkerhetsansvarig utses äv generäldirektoren och här änsvär for
sämordning äv informätionssäkerhetsärbetet. Systemägaren här änsvär for den
verksämhet som äktuellt informätionssystem stodjer och utser systemförvaltare som
änsvärär for änvändningen äv informätionssystemet. IT-chefen änsvärär for ätt uppfyllä
myndighetens IT-säkerhet.
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Sämtligä informätionssystem skä värä identifierade och förtecknade.
Skyddsbehovet for informätionstillgängärnä skä klassificeras med ävseende pä
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Regelbundnä säkerhetsbedömningar skä genomforäs for Informätionssystemen.
All personäl skä regelbundet fä utbildning inom informätionssäkerhet.
Medärbetärnä skä iäkttä forsiktighet i sin änvändning äv viktig och känslig
informätion, exempelvis i e-post. Olämpligä sidor pä Internet skä undvikäs.
Rutiner skä finnäs for IT-incidenträpportering.
En kontinuitetsplän skä finnäs for driften äv IT-verksämheten. Ovningär kring
säkerhetsätgärder for kontinuitetshäntering bor genomforäs.
Informätionssäkerhetsärbetet skä lopände foljäs upp äv myndighetsledningen.

