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1 Bakgrund
Denna policy hanterar de grundläggande riktlinjerna inom informationssäkerhet i
PEDAB koncernen.
Policyn ska ge anställda och kontrakterad personal ett grundläggande stöd avseende
informationssäkerhet i det dagliga arbetet samt delge företagsledningens syn på hur
viktigt det är med informationssäkerhet.

2 Omfattning och ansvar
2.1 Omfattning
Denna policy gäller samtliga bolag, anställda och kontrakterad personal inom PEDAB
koncernen.

2.2 Ansvar
Huvudansvaret för denna policy har CEO i PEDAB Group AB.

3 Policy
3.1 Syfte med policyn
Policyn stödjer och vägleder oss i vårt arbete att hantera företagets
informationstillgångar på ett säkert sätt och skall försäkra oss om att all hantering av
företagets informationstillgångar är i överensstämmelse med lagar och föreskrifter
samt företagets interna krav.
Vi skall med stöd av denna policy verka för att företagets information och den
underliggande infrastrukturen är säker från alla hot, exempelvis manipulation,
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förstörelse, korruption, icke tillåtna aktiviteter, genomförande av bedrägliga
transaktioner, brytande av sekretess mellan företaget och dess kunder, eller brytande
av sekretess som rör affärshemligheter eller annan konfidentiell information eller
rena misstag oavsett om dessa är oavsiktliga eller avsiktliga.

3.2 Målet med informationssäkerhetsarbetet
Målet med informationssäkerhetsarbetet är att skydda företagets
informationstillgångar från alla typer av hot, såväl externa som interna.
En god informationssäkerhet är grundläggande för att hantera informationsrisker på
ett strukturerat och konsistent sätt.
Information, data och informationssystem i alla sina former utgör några av de mest
värdefulla tillgångarna i vårt företag. Att skydda dessa informationstillgångar utifrån
krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är informationssäkerhet.
I takt med en allt ökande digitalisering och integrerad IT-värld, accelererar
utmaningen att säkerställa en relevant skyddsnivå avseende informationssäkerhet.
Denna policy anger övergripande riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet på
företaget. Dessa omfattar följande övergripande informationssäkerhetsmål:
• Sekretess - att ingen obehörig får tillgång till företagets information
• Teknisk säkerhet – att information inte går förlorad
• Riktighet - att vår information är korrekt och relevant Ttt br
• Tillgänglighet- att informationen är tillgänglig på ett bra och säkert sätt
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3.3 Hur vi uppnår Målen med policyn
• Informationssäkerhetsarbetet skall uppfylla tillämpliga interna och externa
krav.
• Högsta ledningen stödjer ständiga förbättringar i hela verksamheten vilket
också innefattar arbetet med Informationssäkerhet och ledningssystemet för
informationssäkerhet.
• Ansvar och roller rörande informationssäkerhet ska vara definierade och
kommunicerade.
• Investering i säkerhetsåtgärder ska genomföras baserat på de krav som
affärsverksamheten ställer, genomförda riskbedömningar samt
effektivitetskrav.
• Implementering av informationssäkerheten ska vara genomförbar och
praktisk, och det ska finnas en balans mellan skyddsnivå och effektivitet.
• Informationssäkerhet utgör en fortlöpande process som är del av
affärsverksamheten.
• Övervakning ska etableras så att informationssäkerhetsincidenter kan
upptäckas, rapporteras och relevanta åtgärder kan vidtas för att eliminera eller
reducera risken för att dessa kan inträffa i framtiden.
• Alla medarbetare ska fortlöpande utbildas/informeras avseende
informationssäkerhet, så att en för företaget lämplig nivå på varje
medarbetares säkerhetsmedvetande säkerställs.

4 Godkännande
Denna policy är fastställd av PEDAB koncernens CEO den 10 januari 2022.

