
NJ-fakultetens risker 2016

Risk-

ordning

Risk Mål-

område

Hantering Riskåtgärd

a  Svårt att rekrytera kvalificerade studenter till 

fakultetens utbildningar. Det låga intresset för t.ex. 

agronomutbildningarna medför också svårigheter 

att rekrytera lärare och forskare.

Rekrytering Begränsas Allmän översyn av rekryteringen pågår. 

Njfak projekt plugga hållbart fortgår

 c Statsanslaget till SLU:s utbildning på grund- och 

avancerad nivå är inte tillräckligt för att säkerställa  

kunskapsnivån på kvalite och färdighetsträning. 

Finansiering Begränsas Fakulteten ser över sina kostnader och 

interna prislappar

 d IT-säkerhet, risken för intrång och åverkan på data 

samt att tillgängligheten till data och databaser 

minskar.

Säkerhet Begränsas Se rektors åtgärdsplan.

 e Bristande internkommunikation med dålig 

förankring i kärnverksamheten och svårigheten att 

följa samt påverka andelen gemensamma kostnader 

i form av ledning, planering och gemensam 

admininstration medverkar till lågt förtroende och 

förståelse för fattade beslut. 

Ledarskap Begränsas Öppenhet o dialog minskar risken, använd 

referensgrp med prefekter och 

administratörer för förankring, I 

budgetdialog mellan rektor och 

univdirektör hanteras kostnaden för adm.

 b SLU har svårt att konkurrera om kompetent 

personal, vissa positioner blir inte 

besatta.                                                    

Rekrytering Begränsas Snabbare rekryteringsprocess. Erbjuda 

forskningsresurser alt rekrytera på lägre 

nivå och då sker kompetensuppbyggnaden 

internt vid SLU. 



Ansvarig Status Kostnad Kommentar

Dekanus/pro

dekan

Pågår Plugga 

hållbart ca 

100 tkr

PN ser över programmen. UN tillsätter arbetsgrp 

för översyn o genomlysning.

Dekanus/pro

dekan

Ständigt 

pågående 

process

Befintliga 

utredningsre

surser 

Minskade lokaler och därmed kostnader för BÖL.

Rektor Ständigt 

pågående 

process

Ställa krav på IT-säkerhet, IT-avd erbjuder 

serverplacering och servertjänster. Se rektors 

handlingsplan för systemförvaltning och IT-drift 

samt lagringspolicy. Inrättande av ett It-råd

Rektor/dekan

/univdir

Ständigt 

pågående 

process

Budgetdialog sker årligen, finns samlad 

beskrivning av påslagsprocent för alla 

institutioner så jämförelse kan ske på instnivå

Dekanus/fak

ultetsnämnd

Pågår Startbidrag 

sätts av i 

budgeten fn 

ca 7 milj kr

Handläggningen har effektiviserats, individuell 

lönesättning, behov förstärka org runt mottagande 

av utländska lärare/forskare. 


