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Beslut angående förändring av process
Informationssäkerhetsdeklaration (ISD)
Inledning
Informationssäkerhetsdeklaration (ISD) är en stödprocess med tillhörande metodstöd för
informationssäkerhetsarbete på FMV, som en del i FM livscykelprocess avseende ackreditering av ITsystem.
Dessutom står ISD-begreppet för den deklaration som FMV levererar och som fastställer att FMV:
• Tar ett designansvar för IT-säkerhetslösningen
• Uppfyller FM krav på informationssäkerhet
• Säkerställer att dokumentationen är utformad enligt den norm som gäller inom FMV.
• IT-säkerhetsarbetet har följt fastställd ISD-plan.
För att kunna utforma denna deklaration finns en process för informationssäkerhetsarbete i projekt.
Processen startar med kravdefinition och utvecklas under kravnedbrytning/arkitektur, realisering och
överlämning.
Huvudsyftet med ISD är att ge förtroende för ett systems utformning utifrån aspekten
informationssäkerhet. Förtroende uppnås genom enhetlighet, spårbarhet och effektivitet i
informationssäkerhetsarbetet och förutsätter metodstöd och kompetens.

Bakgrund
2015-04-21 beslutades om ett fullt införande av ISD-processen som:
• är integrerad i FMV VHL
• ingår i samordningsavtalet, SAMO, mellan myndigheterna
• har en implementerad och väl beprövad utbildning knuten till sig
• kan, även för externa intressenter, nås via adressen http://isd.fmv.se
• är införd och har gett praktisk erfarenhet inom Led, Marin, Flyg, Mark och Logistik.
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Erfarenheter från ovanstående punkter är bl.a. att ISD-planen kan med fördel tas fram oberoende av i
vilken fas projektet är i. Detta innebär att ISD-processen, enligt fastställd ISD-plan, gäller för alla ITsystem som ska ackrediteras hos FM.
På förekommen anledning ska vi även konfigurationsleda ISD processen, som nu får version 1.3.
Upphäver tidigare versioner av beslut angående ISD processen.

Beslut om ISD samt versionshantering

-

FMV CCB fastställer att Informationssäkerhetsdeklaration (ISD) ska användas när FMV ska
leverera IT-system som ska ackrediteras till FM.
FMV CCB fastställer nya versioner av ISD metodstöd vid större förändringar.
FMV MetF IT-säk fastställer mindre förändringar av ISD metodstöd som då görs inom ramen
för föregående beslut.

