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IT-chef

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer
Denna förbindelse baseras på Umeå universitets Informationssäkerhetspolicy dnr: 100-3306-10, ITsäkerhetsplan vid Umeå universitet dnr: 100-3305-10 och Regler för användning av Umeå
universitets it-resurser dnr: 100-3304-10.
I dokumenten framgår att ansvaret för informationssäkerheten följer delegationsordningen. Det är
verksamhetsansvarig chef som har ansvaret för it-säkerheten vid respektive enhet.
Verksamhetsansvarig chef får utse och överlämna till behörig användare att fungera som
systemadministratör. Med systemadministratör avses en person som har högre behörighet än vanliga
användare i it-system och kommunikationsnät. Systemadministratören har normalt ett drift- eller
säkerhetsansvar, eller medverkar i drift eller förvaltning av it-system och nät.
Systemadministratören utses och tilldelas sina rättigheter och skyldigheter genom ett skriftligt beslut
av verksamhetsansvarig chef. I beslutet ska anges vilka system eller motsvarande som rättigheterna
avser.

Behörighet
Behörig användare kan utses som systemadministratör.
För behörighet som systemadministratör krävs beslut/förordnande från verksamhetsansvarig chef
samt undertecknad ansvarsförbindelse.

Ansvarsområde
Namn

e-post

Enhet

Utgångspunkten är att systemadministratörens ansvar, befogenheter och skyldigheter avser alla itresurser på enheten. Om inte specificera vilka it-resurser som avses.
IT-resurs

Kommentar

Förordandetid

Sid 1 (2)

Eventuella delegationer
Ärende

Giltighetstid

Rättigheter, systemadministratör har rätt att för Umeå universitets räkning och i enlighet med gällande lagar,
regler och beslut

övervaka den del av resurserna han/hon ansvarar för och utan förvarning ingripa om det krävs för att kunna
sköta den dagliga driften av systemet och för att kunna utföra felsökning

hindra användares tillgång till it-resurserna vid grundad misstanke om regelbrott eller vid felaktig användning

då så erfordras för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter granska och kontrollera data. Vid granskning och
kontroll av data i informationsfiler skall medgivande från informationsägare eller rektor inhämtas
Riktlinjer och rutiner för incidenthantering, systemadministratören ska




dokumentera allvarliga incidenter samt rapportera dessa till IT-chefen eller den som denne utsett
efter beslut av rektor eller IT-chefen eller annan som rektor utsett, medverka vid utredningar om användning
av resurserna i strid mot gällande lagar och regler
vid hantering av incident föra loggbok

Skyldigheter, systemadministratör är skyldig att







följa de regler och standarder för it-resurser och it-säkerhet som gäller vid Umeå universitet och SUNET
har tystnadsplikt, dock inte mot rättsvårdande myndigheter
övervaka extern personal som utför arbete på it-resurserna inom systemadministratörens ansvarsområde
anmäla misstanke om brott mot gällande regler och lagstiftning i första hand till verksamhetsansvarig samt
till universitetets incidenthanteringsgrupp och polis. Universitetsledningen ska snarast informeras om
polisanmälan.
bistå verksamhetsansvarig, universitetets disciplinnämnd, incidenthanteringsgruppen, universitetsledning
och IT-chef samt polis vid utredningar om brott mot universitetets regler och gällande lagstiftning

Beslut, ovanstående ansvar, rättigheter och skyldigheter delegeras till nedanstående
systemadministratör
Datum

Verksamhetsansvarig chefs underskrift

Namnförtydligande

Kvittens, jag har idag tagit del av och accepterat ovanstående
Datum

Systemadministratörs underskrift

