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Säkerhetspolicy
Mittuniversitetet ska präglas av öppenhet med en hög grad av tillgänglighet för
lärosätets studenter och andra aktörer i det omgivande samhället. Med en hög grad av
öppenhet följer också ett ansvar att bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och
riskhantering.
Säkerhetsarbetet ska integreras i den befintliga organisationen. Alla medarbetare och
studenter inom Mittuniversitetet ska aktivt arbeta för en god trygghet och säkerhet. Det
ankommer var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker,
tillbud och hot.
Säkerhetsarbetet ska förebygga risker och skada genom kostnadseffektiva
säkerhetslösningar inom IT‐säkerhet, fysisk säkerhet, administrativ säkerhet samt
katastrof‐ och krisberedskap. Säkerhetsarbetet ska vara ett stöd som gör att rutiner
och arbetsmetoder i verksamheten både ger en hög säkerhet och en rationell
verksamhet.
Säkerhetsarbetet vid Mittuniversitetet innefattar områdena:





Personsäkerhet
Brand‐ och egendomsskydd
IT‐säkerhet
Informationssäkerhet

Mål
Målet med Mittuniversitetets säkerhetsarbete är att:





verka för en säker och trygg arbetsmiljö för medarbetare och studenter,
värna om materiella och immateriella värden,
säkerhetsarbetet bedrivs utan att verksamhetens öppenhet och tillgänglighet
eftersätts,
verka för att säkerhetsarbetet genomförs systematiskt och får en självklar
förankring i verksamheten och ledningsprocessen,

Målbilden realiseras genom att:
 riskanalyser utförs som en naturlig del planering, förändringar av
verksamheter, lokaler, tekniska system och rutiner,
 riskkostnaderna optimeras genom analys av skade‐, försäkrings‐, och
skyddskostnader,
 särskild vikt ska läggas på skyddet av integritetskänslig information och
sekretesskyddad forskning,
 skyddet för medarbetare och studenter som deltar eller avser att delta i utsatta
miljöer eller kontroversiell verksamhet ska bedömas särskilt,
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alla säkerhetsrelaterade händelser och incidenter ska dokumenteras och
rapporteras till säkerhetsansvarig genom rapportkanaler som är
lättillgängliga på universitetets webbsida,
medarbetare och studenter i erforderlig utsträckning efter behov får
utbildning om hot, risker och säkerhetsrutiner.

Ansvar
Rektor har det övergripande säkerhetsansvaret. Genom delegering av uppgifter och
befogenheter klargörs ansvarsförhållandet för Mittuniversitetets säkerhetsarbete.
Säkerhetsarbetet samordnas i en säkerhetsgrupp under ledning av säkerhetsansvarig.






Personsäkerhet för personal och studenter hanteras av FAS, fastighetsenheten
vid avdelningen för infrastruktur
Brand‐ och egendomsskydd hanteras av FAS, fastighetsenheten vid
avdelningen för infrastruktur
IT‐säkerhet hanteras av INFRA, avdelningen för infrastruktur
Informationssäkerhet hanteras av INFRA, avdelningen för infrastruktur
Juridik hanteras av ULS, universitetsledningens stab

Samordning av åtgärder vid katastrof‐ och krissituationer hanteras inom
krisorganisationen vars uppdrag, ansvar och sammansättning framgår av särskilt
beslut, Dnr MIUN 2020/895.
Ansvar för arbetsmiljöuppgifter regleras i Mittuniversitetets besluts‐ och
delegationsordning, Dnr MIUN 2019/657.
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