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Sammanställning remissvar ”IT-policy för Högskolan i
Halmstad”
IT-rådet har haft ovannämnda dokument på remiss inom Högskolan. Remissen skickades ut
enligt sändlista via e-post den 14/3 2006, och den 15/3 inbjöds samtliga anställda via e-post
att svara på remissen. Svarstiden var satt t. o. m. den 31/3. Den 23/3 skickades en påminnelse
via e-post enligt sändlistan.
Följande enheter har svarat på remissen:
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Sektionen för Informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Biblioteket
Forskningsnämnden för Teknik och Naturvetenskap
Internationella avdelningen
SACO
Följande remissvar har lämnats:
HOS och SACO har inga kommentarer.
Biblioteket ställer sig bakom dokumentet, men vill ha ett förtydligande kring texten om
informationsägare. Är systemägare och informationsägare personer, eller kan det vara en
enhet eller flera personer? Det kan vara omöjligt för en enda person att ansvara för att all
information i ett stort system är korrekt.
Forskningsnämnden TN anser att den föreslagna IT-policyn är välformulerad och innehåller
alla de punkter som en fungerande IT-policy bör innehålla. Man är dock tveksam till om det
för alla inom Högskolan är självklart vad ett system är. För större system, t. ex. Ladok och
Primula är det nog ingen tvekan, men t. ex. för alla de specialprogram som lärare använder
inom undervisningen kan nog sektionerna behöva fundera igenom system/program-ägandet.
IDE har följande kommentarer som gäller formuleringar i texten:
I stycket Syfte bör meningen ” Telefoni och dess utrustning omfattas inte.” ersättas med: ”För
telefoni finns ett särskilt dokument.”
Stycket IT-rådets funktion bör kompletteras med IT-rådets roll och sammansättning.
I avsnittet Innehåll, Övergripande bör andra punkten kompletteras med texten: ”Högskolan
bör eftersträva ekonomisk effektivitet – vid inköp ska kostnaden för hela den tekniska
livslängden beaktas”.
I avsnittet Innehåll, Användande av IT anser man att innehållet i sjunde punkten (att
jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö ska beaktas vid anskaffning av IT) redan återfinns i
andra policyer. Man frågar sig också hur det praktiskt ska gå till att ge relevant information
till nyanställda och nya studenter (tionde punkten).
IDE anser även att dokumentet ska språkgranskas samt översättas till engelska och att
myndighetens ansvar vad gäller IT måste tydliggöras. I policyn bör också framgå vilka språk
som stöds (svenska, engelska…). Dessutom undrar man hur ofta dokumentet ska uppdateras,
samt vem som ansvarar för att policyn efterlevs. Det är viktigt att, vid en revision av policyn,
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följa upp efterlevnaden av densamma. Man efterfrågar också en policy avseende användande
av öppna format – Högskolan bör eftersträva användandet av öppna format med tanke på
offentlighetsprincipen, och påpekar att sådant som påverkar flera verksamheter ska gå på
remiss.
Internationella avdelningen anser att policyn ska översättas så att även de internationella
studenterna kan ta till sig innehållet.
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