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Tid: Kl. 10:00-12:00 
Plats: Allians p 7 Samverkanshuset 
Närvarande: Daniel Andersson 

Peder Aléx 
Peder Tjäderborn 
Åsa Boily 
Ulla Sehlberg 
Boa Drammeh 
Chatarina Larson 
Susanne Fahlgren 
Per Höglund 
Richard Olsson 
Inger Duchek 

 
  

 Ärende Anmärkning 
 

1  Föregående minnesanteckningar Chatarina Larson 
RADON 190311. 
Bilaga p 1. 

2  Projektplan för Ledningssystem 
för informationssäkerhetsarbete 

 

Dan Harnesk informerar om ledningssystem för 
informationssäkerhetsarbete med syfte att få en 
struktur så att informationssäkerheten kan styras och 
förbättras i linje med verksamhetens behov. 
Strukturen baseras på informationssäkerhetspolicyn 
och omfatta av fyra huvudområden ledning och 
styrning, verksamhetsanalys, utbildning och övning 
samtuUtvärdering och förbättring.  
 
Rådet noterar informationen och lyfter behovet av 
kommunikationsstöd till projektet sett till områdets 
komplexitet mm.  
Underlag. 
Bilaga p 2 A-B. 

3  Befattningsbenämningar i 
Koncernkatalogen 

Ann-Christine Edlund, Gunilla Stendahl och Niklas 
Lundgren redogör för nuläget och de problem som 
idag upplevs, bland annat kopplingen mellan Primula 
och Dirigenten och att vissa titlar (roller) idag inte 
visas på webben. Rådet diskuterar frågan enas om att 
nödvändiga roller ska framgå på webben, dvs docent, 
fakultetsledning, prefekt och studierektor etc, samt 
att en vidare kartläggning av de olika delarna ifråga 
om övriga önskemål och behov ska ske samt vem och 
vilka som har mandat att besluta inom området. 
Föredragande ska återkomma till Radon vid 
sammanträdet den 21 oktober för att redovisa förslag 
på fortsatt process mm. 
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4  Spamfilter vid Umeå universitet Niklas Lundgren informerar om att sedan 3 april 
2019 har Umeå universitet ett nytt spamskydd för att 
stoppa skräppost och andra typer av misstänkta e-
post-meddelanden. I samband med införandet har 
det kommit in en del frågor om hur tjänsten fungerar 
och fel har uppmärksammats som att 
avsändaradressen på det mail som informerar om att 
mail stoppats inte var tydligt och kunde upplevas 
som att det i sig var spam samt att e-post från 
utbildningsdepartementet har fastnat i filtret. IT har 
därför förtydligat att meddelandet kommer från ITS 
samt uppmärksammat  regeringskansliet på det 
senare problemet. Förtydligande information om det 
nya spamfiltret har dessutom gått ut till 
verksamheten. 

Underlag. 
Bilaga p 4. 

5  UKÄ:s lärosätesgranskningar  Åsa Rudehäll och Fredrik Georgsson informerar om 
utfallet av Universitetskanslerämbetets 
lärosätesgranskningar, omgång 1 utifrån bilaga samt 
hur bedöämningsgrunderna förhåller sig till Radons 
ansvarsområde. Universitetets administrativa stöd 
berörs bla i frågan om förmågan att kommunicera 
och publicera den interna kvalitetssystem på ett 
ändamålsenligt sätt.    Studentcentrum och 
Lokalförsörjningsenheten berörs även ifråga om 
kravet på att tillhandahålla en god infrastruktur och 
studiestöd för studenterna.  
 

Rådet diskuterar frågan och enas om att Radon med 
fördel kan arbeta mer systematiskt i frågan att 
området ska behandlas vid Radons internat i höst.   

Underlag. 
Bilaga p 5. 

6  Vårdgivaransvaret vid Umeå 
universitet 

Peder Tjäderborn informerar om att det vid 
universitet bedrivs verksamhet som enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen 2017:30, 2 kap 1 § definieras som 
hälso- och sjukvård såväl vid Studentcentrum som 
vid institutioner. Det innebär att Umeå universitet 
har ett vårdgivaransvar och är skyldiga att organisera 
verksamheten så att den motsvarar kraven i 
författningar som reglerar hälso- och sjukvård.  
Förslag på handläggningsordning syftar till att 
beskriva hur myndigheten organiserat sig och hur 
ansvaret fördelar sig.  
Rådet enas om att Handläggningsordningen bör 
skicka på internremiss till fakuleteter, 
Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen samt 
fackliga huvudorgansiationer. 
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Förslag. 
Bilaga p 6. 

 


