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 Ärende Anmärkning 

 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 170821. 
Bilaga p 1. 

2  Projektuppdrag Översyn av HR-stödet 
vid UmU 

Lars Nordlander, Ulla Nordlinder och Ann-
Christin Edlund informerar utifrån bilagor.  

Rådet ger synpunkter på förslaget, bland 
annat bör en prefekt ingå i styrgruppen så att 
alla nivåer är representerade och att 
jämförelsen med skiftesreformen bör tas bort. 
Vidare att uppdraget tar hänsyn till den 
pågående organisationsöversynen. Förslag på 
uppdrag kommer att fastställas av 
universitetsdirektören och publiceras på 
Aurora. 

Nuläge. 
Bilaga p 2 A. 
 
Projektuppdrag. 
Bilaga p 2 B. 
 
Förslag på projektplan. 
Bilaga p 2 C. 

 Vägledning  

3  Revidering av regler för flaggning  Lena Bohlin informerar om förslag på 
revidering innebärandes i huvudsak att 
utanför Samverkanshuset ska Umeå 
universitets flaggor samt universitets flagga på 
umesamiska med logotyp,  hänga i mitten.  

Förslag. 
Bilaga p 3. 

4  Ny rutin för handläggning i diariet mm. 

 

Dennis Jakobsson informerar om att den 20 
september så kommer Registratur och arkiv 
att genomföra en större förändring av 
diariesystemet. Det innebär att diariesystemet 
kommer att ligga nere för underhåll hela den 
20 september. Det kommer också att resultera 
i ett antal större förändringar i hur 
handläggare inom förvaltningen och 
fakultetskanslierna kommer att kunna 
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använda vårt diariesystem. Dessa förändringar 
omfattar:  

• Att handläggarsidan försvinner 
(handläggarsidan är det alla 
handläggare har loggat in i när de 
loggat in i diariet)  

• Möjligheten för handläggare att själva 
färdigställa ärenden inför rektors 
beslutsmöte försvinner  

•  Hur universitetsdirektören fördelar 
ärenden (lottar) kommer att ändras  

Rådet framför med bakgrund av ny hantering, 
behovet av att relativt snart få 
utbildningstillfällen samt lathundar.  
 
Information. 
Bilaga p 4. 

5  Dataskyddslagen Chatarina Larsson och Sara Vilhelmsson 
informerar om att den 25 maj 2018 kommer 
en ny dataskyddsförordning träda i kraft för 
EU:s medlemsländer. Förordningen innebär 
ett tydligare ansvar för den 
personuppgiftsvariga och ett generellt ansvar, 
att utifrån de integritetsrisker som finns med 
behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa 
och kunna visa att behandlingen utförts i 
enlighet med förordningen. Vidare upphör den 
s.k.  missbruksregeln samt att en 
intresseavvägning i regel inte ska användas av 
myndigheter. 
 
Den enskilde registrerades rättigheter kommer 
öka så som rätt till rättelse, radering samt 
begränsning av behandlingen av uppgift. Detta 
ökar kravet på oss som myndighet att ha 
kontroll över uppgifter och en ändamålsenlig 
organisation för detta. 

 

Personuppgiftsbiträdena får ett tydligare 
ansvar och ska föra register över behandlingar 
och den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så 
kallat biträdesavtal.  

 

Som myndighet får vi en skyldighet att anmäla 
personuppgiftsincidenter och utse 
dataskyddsombud. 
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Sammanfattningsvis behöver vi en tydligare 
och kraftfullare organisation med ombud och 
redan nu, innan ikraftträdandet ha ordning 
och redan på personuppgiftsuppgifter och den 
enskilde medarbetaren kan anmäla eller 
avanmäla behandling till PulO samt se över 
gällande personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

 

6  Uppdrag för Strategiska rådet för 
administration (RADON) 
 

Daniel Andersson presenterar förslag på 
uppdrag och sammansättning för rådet enligt 
bilaga. Rådet diskuterar även möjligheten att 
KC ombildas till RADON vid fler tillfällen 
alternativt att berörda adjungeras vid behov.  

 
Förslag. 
Bilaga p 6. 

 


