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Beslutande

Föredragande

Anders Thoursie

Synpunkter gällande utkast till styrande dokument

Bakgrund
Åklagarmyndigheten har lämnats möjlighet att komma med synpunkter på
Tullverkets utkast till styrande dokument gällande säker
informationsöverföring via e-post som styrs över via SGSI.

Synpunkter
Åklagarmyndigheten anser att styrdokumentet är tydligt och välformulerat.
Den enda del som vi finner skäl att kommentera är avsnitt 3.1 där undantag
redovisas. Vi har två informationer att lämna i den delen.
Upplysningsvis kan vi nämna att Åklagarmyndigheten sedan en tid tillbaka har
etablerat interna styrdokument gällande informationsklassning och säker
informationshantering (ÅMR 2013:3 och ÅMR 2014:4). Klassificeringen av
information hos Åklagarmyndigheten ska ske inom följande skyddsklasser:
- Hemlig information
- Mycket högt skyddsvärde
- Högt skyddsvärde
- Begränsat skyddsvärde och öppen information

1. Angående hemliga tvångsmedel

Hos Åklagarmyndigheten klassificeras t.ex. uppgifter om hemliga tvångsmedel
i skyddsklassen ”Mycket högt skyddsvärde” och är även hos
Åklagarmyndigheten undantagen från att skicka via s.k. skyddad e-post (dvs
via SGSI). Åklagarmyndigheten tillåter dock HÖK-saker (men inte frågor om
avlyssning eller buggning) att hanteras med stöd av skyddad e-post där bifogad
fil också krypteras enligt en särskild rutin (som är överenskommen med
Polisen, EBM och Domstolsverket).
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2. Angående underrättelsematerial

I den mån Åklagarmyndigheten skulle hantera underrättelsematerial som inte
tillförts en förundersökning så skulle sådan information också generellt sett
sannolikt anses falla inom ramen för skyddsklassen ”Mycket högt
skyddsvärde” och därmed också vara undantagen från att skicka via s.k.
skyddad e-post (dvs via SGSI).

3. Kort om KSU

Slutligen kan undertecknad också nämna att ett arbete kommer att bedrivas
inom Åklagarmyndigheten där vi över tiden med stor sannolikhet kommer att
nyttja en KSU-programvara1 för att tillföra ett extra skydd för särskilt känslig
information. Något beslut är inte fattat i den delen inom Åklagarmyndigheten
ännu, men indikativt kan nämnas att åtminstone bifogad rutin för HÖKärenden i sådant fall sannolikt kommer att ersättas av KSU-kryptering jämfört
med dagens rutin.

Stockholm 2014-04-11

Anders Thoursie
IT-direktör och IT-säkerhetschef

Bilagor
- ÅMR 2013:3, ÅMR 2013:4 samt Handbok för säker hantering av
information
- Rutin kring HÖK-ärenden och logglista

1

Krypto för Skyddsvärda Uppgifter, se t.ex. information hos MSB
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/Rad--stod/Signalskydd-och-sakrakryptografiska-funktioner/KSU--Krypto-for-Skyddsvarda-Uppgifter/

