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Intern styrning och kontroll vid SLU 2013 

1. Inledning 
Som underlag för styrelsens ställningstagande till om SLU har en betryggande 
intern styrning och kontroll, för beslut i Årsredovisning 2013, redogörs nedan för 
följande områden: 

 
• Regelverk för intern styrning och kontroll 
• Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder 
• 2013 års arbete med intern styrning och kontroll vid SLU  

 

2. Regelverk för intern styrning och kontroll 

2.1 Ledningens ansvar 
Sedan den 1 januari 2008 gäller särskilda bestämmelser för myndigheters arbete 
med intern styrning och kontroll1.  Bestämmelserna är sammanfattningsvis 
följande:  
 
Ledningen i en statlig myndighet ansvarar inför regeringen för att hushålla väl 
med statens medel samt att verksamheten 

• bedrivs effektivt, 
• bedrivs enligt gällande rätt, 
• bedrivs enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen och 
• redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt2 

 
För ett universitet ska med myndighetens ledning i detta sammanhang förstås 
styrelsen. Styrelsen ska säkerställa att det vid universitetet finns en intern styrning 
och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt3. Med intern styrning och 
kontroll avses den process som syftar till att universitetet ”med rimlig säkerhet 
fullgör kraven i punktsatserna ovan4”  
 
Vad som menas med att verksamheten bedrivs effektivt berörs i förarbetet 

                                                           
1 Se myndighetsförordningen (2007:515), förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) och 
högskoleförordningen (1993:100) 
2 Myndighetsförordningen, 3 § 
3 Högskoleförordningen, 2 kap. 2 § 
4 Förordning om intern styrning och kontroll, 2§ 
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till förordningen5, där det framgår att med effektiv verksamhet avses att 
myndigheten ”bedriver den verksamhet som riksdagen och regeringen beslutat om 
samt att regeringens mål för verksamheten uppnås”. 
 
Intern styrning och kontroll är till stor del en fråga om att tydliggöra styrelsens 
verksamhetsansvar. Det är styrelsens ansvar att 
 

• vara aktiv part i arbetet med intern styrning och kontroll, 
• ställa tydliga krav på processen, 
• löpande hålla sig uppdaterad om arbetet, 
• de anställda är väl förtrogna med syften och mål för verksamheten, 
• skapa goda arbetsförhållanden, 
• ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet och 
• i samband med årsredovisningen bedöma om myndigheten har en 

betryggande intern styrning och kontroll. 
 

2.2 Övergripande beskrivning av olika moment i processen intern styrning och 
kontroll 
I förordningen om intern styrning och kontroll ingår momenten riskanalys, 
kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. De krav och rekommendationer6 
som har gått ut sammanfattas kort nedan. 
 
Förutsättningar för intern styrning och kontroll  

• Den interna miljön ska göra så att de anställda är väl förtrogna med målen för 
verksamheten, att goda arbetsförhållanden skapas samt att de anställdas 
kompetens och erfarenhet tillvaratas 

• Intern styrning och kontroll ska vara en integrerad del i myndighetens 
verksamhetsplanering 

• En framgångsrik riskanalys förutsätter att myndigheten har tydliga mål för 
uppgifter och har formulerat dem så att de återspeglar verksamhetskraven enligt 
olika regelverk 

 
När myndigheten har säkrat förutsättningarna och gjort de förberedelser som behövs kan 
själva ISK-processen genomföras. Den består av följande delar. 

• En riskanalys genomförs, d v s att utifrån verksamhetens uppgifter och mål 
- identifiera händelser som medför risk, 
- värdera dessa risker i förhållande till den målsättning som risken påverkar, 
- besluta om riskerna ska accepteras, begränsas, delas eller undvikas,  
- kontinuerligt uppdatera riskanalysen 

• Kontrollåtgärder bestäms, d v s de åtgärder som vidtas för att minska eller 
eliminera risker 

• Uppföljning genomförs 
• Dokumentation behövs för att kontinuerligt förbättra den interna styrningen och 

kontrollen och är en förutsättning för att ledningen ska kunna göra en bedömning 
av densamma. 

 

                                                           
5 Intern styrning och kontroll i staten, Ds 2006:15 
6 I förordningen för intern styrning och kontroll och Ekonomistyrningsverkets allmänna råd och 
föreskrifter till förordningen 
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3. Intern styrning och kontroll vid SLU – beslut och metoder 

3.1 Beslut om arbete med intern styrning och kontroll inom SLU 
I juni 2009 fastställde SLU:s styrelse att de övergripande målen för SLU:s 
interna styrning och kontroll är att säkerställa att: 

• den interna styrningen och kontrollen vid universitetet fungerar på ett 
betryggande sätt, 

• målen för verksamheten uppnås effektivt och enligt gällande rätt, 
• verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt, 
• universitetet hushållar väl med statens medel 

 
Huvudprinciper är att den interna styrningen och kontrollen integreras i 
planeringsprocessen och för styrelsens del koncentreras till de två tillfällen under 
året då årsredovisning respektive verksamhetsplan och anslagsfördelning 
fastställs. 
 
Varje år följs föregående års riskanalys upp och en ny riskanalys genomförs 
utifrån resultat i bland annat årsredovisningen. Riskanalysen ska omfatta 
verksamheter i hela organisationen och genomföras på universitets- och 
fakultetsnivåerna. 
 
Rektor beslutade i september 2012 om en delvis reviderad process för intern 
styrning och kontroll. Denna innebär bl a att styrelsen involveras tidigare och 
därmed har möjlighet att föreslå eventuella saknade fokusområden/risker som ska 
hanteras under riskarbetet.  
 
Uppföljning och analys ska göras inom såväl kärn- som stödverksamheterna och 
ska dokumenteras för att utgöra underlag för styrelsens intygande i 
årsredovisningen. 
 
Ännu inte vidtagna åtgärder och eventuella behov av nya sådana med anledning 
av genomförd riskanalys inarbetas årligen i verksamhetsplan och 
anslagsfördelning i juni (universitet), september/oktober (fakultet) och 
oktober/november (universitetsadministration). Åtgärderna kan bestå i till 
exempel informationsinsatser, kompetensutveckling, ansvars- och 
arbetsfördelning, ekonomiska incitament och uppdrag. 
 
Styrelsen fastställer årsredovisningen i februari och gör därmed en bedömning om 
den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 
 

4.2 Metod att värdera risk 
Riskvärderingen innebär att bedöma sannolikheten för att en händelse inträffar 
samt konsekvenserna på verksamheten av inträffandet.  

 
Graden av sannolikhet och konsekvens kan uttryckas i värderande ord eller siffror. 
Fakultetsnämnderna (motsv.) har rekommenderats använda den av ESV 
rekommenderade metoden med en skala mellan 1 och 4, där 1 betecknar låg och 4 
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hög sannolikhet respektive konsekvens. Skalan kan närmare beskrivas på följande 
sätt: 

 
Sannolikhet 
1. Osannolik: Det är inte troligt att det inträffar men helt säker kan man ju inte vara. 
2. Möjlig: Mindre trolig att det kan inträffa. 
3. Sannolik: Troligt att det inträffar. 
4. Säker: Mycket troligt att det inträffar. Bara en tidsfråga när. 

 
Konsekvens 
1. Försumbar: Mindre störningar i verksamheten.  
2. Lindrig: Störningar i verksamheten. 
3. Allvarlig: Allvarlig och långvarig störning av verksamheten. 
4. Kritisk: Förödande för verksamheten, så stor skada att verksamheten inte fungerar. 

 
Ett sammanvägt riskvärde (sannolikhetsvärde x konsekvensvärde) beräknas och 
genererar risklistor där riskerna rangordnas. Utifrån listan förs sedan diskussioner 
i fakultetsnämnderna (motsv). Omflyttningar av risker kan göras både uppåt och 
nedåt i placeringsordningen om det i diskussionerna framkommer att detta bättre 
avspeglar verkligheten. 
 

5. 2013 års arbete med intern styrning och kontroll vid SLU  
Samtliga fakulteter, universitetsadministrationen, biblioteket och 
universitetsdjursjukhuset har under hösten 2013 genomfört uppdateringar av 2012 
års riskanalyser. Dessa analyser har tillsammans med 2012 års 
universitetsövergripande riskanalys och universitetsledningens värdering i 
november 2013 utgjort underlag för 2013 års sammanvägda riskanalys för SLU 
som redovisas nedan. 

5.1 Resultat av 2013 års riskanalys för SLU 
På övergripande universitetsnivå är de tre allvarligaste riskerna som identifierades 
i 2013 års riskanalys följande: 

 
• SLU har svårt att rekrytera lärare och forskare med rätt kompetens och förmågor.  
• SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter till viktiga områden inom 

grundutbildningen.  
• SLU:s anseende och förtroende skadas p g a oegentligheter (inköp, 

representation, forskningsfusk, trakasserier, diskriminering) eller brister i 
planering/verksamhet.  

 
Nedan följer en redogörelse över hur SLU planerar att hantera eller redan hanterar 
var och en av de allvarligaste riskerna. 

 
SLU har svårt att rekrytera lärare och forskare med rätt kompetens och förmågor.  

- En ny anställningsordning har beslutats. 
- Organisationen runt mottagande av utländska lärare och forskare och deras 

familjer har förstärkts.  
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- Inom projektet ”Framtidens SLU”, delprojekt D, har processer för tillsättning av 
högre anställningar harmoniserats. Till halvårsskiftet 2014 ska även ett 
ärendehanteringssystem för rekryteringar ha tagits fram. Allt detta gör att 
processen kan hanteras snabbare och SLU riskerar i mindre utsträckning att gå 
miste om sökanden p g a för lång hanteringstid. 

- En utredning planeras angående principer för anslagsfinansiering av högre 
anställningar. 

- SLU avsatte särskilt anslag till fyra yngre forskare 2013. Avsikten är att utöka 
satsningen framöver.  

SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter till viktiga områden inom 
grundutbildningen.  

- Inom projektet ”Framtidens SLU”, delprojekt C, har utbildningarnas struktur och 
lokalisering utretts. Genom att programutbudet därmed görs tydligare blir det 
också lättare att marknadsföra mot potentiella studenter. 

- Studentrekryteringskampanjer genomförs löpande med aktiviteter såsom 
studentmässor, informationsmaterial, gymnasiebesök, skolprojekt, m.m. Ökade 
satsningar görs även på att rekrytera studenter från Sverige och övriga Europa 
genom medverkan i nätverk för rekrytering, riktade informationsinsatser, m.m. 

SLU:s anseende och förtroende skadas p g a oegentligheter (inköp, representation, 
forskningsfusk, trakasserier, diskriminering) eller brister i planering/verksamhet.  

- SLU har tagit fram en gemensam värdegrund för universitetets arbete.   
- Kontinuerliga översyner och anpassningar görs av delegationsordningar, 

planeringsprocessen, beslutsgångar för t ex lokaler etc.  
- En representationspolicy fastställdes 2012 och kontinuerligt stöd ges till 

institutionerna i tolkning av reglerna. 
- Inom projektet ”Framtidens SLU” har rektors ledningsråd utvecklats och blivit 

ett forum för alla viktiga frågor. Det ska också finnas ledningsgrupper på alla 
nivåer inom universitetet. Ett program för ledningsgruppsutveckling har tagits 
fram, som syftar till att stärka ledningsgruppers förmåga och förutsättningar att 
styra och leda fakulteten/institutionen. 

- Granskningar/uppföljningar av fastighetsförvaltningen har genomförts av 
internrevisionen 2010, 2012 och 2013. Arbetet med de åtgärder som togs fram i 
tillhörande åtgärdsplaner slutförs under våren 2014. 

- Ramavtal och upphandlingar över tröskelvärdet genomförs av 
upphandlingsfunktionen eller av enheter med särskild sakkompetens. 
Förändringar i regelverk och praxis bevakas av upphandlingsfunktionen som 
förmedlar informationen vidare till verksamheten, bl a genom den inrättade 
administrativa rollen ”inköpsroll” som finns vid institutionerna. 

- I samband med införandet av e-handelssystemet Proceedo utbildas samtliga 
inköpare och attestanter på hela universitetet, för att de ska tillgång till systemet. 
Kunskaper om upphandlingsregler och ramavtal ingår i utbildningen. 



 

6 
 

- Utbildning om den nya mutbrottslagstiftningen är genomförd i Umeå och Alnarp 
under hösten 2013 och är inplanerad i Ultuna våren 2014. 

I bilaga 1 återfinns en lista med samtliga universitetsgemensamma7 23 risker som 
bedömts i årets riskanalys. Listan visar riskerna i bedömd fallande skala. Här redovisas 
också det bedömda värdet på sannolikhet och konsekvens.  

I bilaga 2 återfinns åtgärder som vidtagits, pågår eller planeras för de 16 allvarligaste 
riskerna. Här redogörs också för vilken enhet som är ansvarig för respektive åtgärd. 

 

5.2 Uppföljning av förra årets allvarligaste risker 
Både påverkan av yttre faktorer och de åtgärder som vidtas internt gör att risker kan 
värderas olika från år till år. Förra årets tre allvarligaste risker har hanterats på följande 
sätt:  

Risk (1) Bristande internkommunikation riskerar leda till minskat förtroende och 
förståelse för fattade beslut. 
Ett gediget arbete har genomförts inom området under året. Bl a har en ny process för 
internkommunikation med bl a flera stormöten med universitetsledningen arrangerats 
om viktiga framtidsfrågor (t ex organisations- och utbildningsutredningarna). Ett 
nyhetsbrev, främst riktat till prefekterna, om styrelsebeslut introducerades 2012 och 
utökades 2013 till att bli månatliga och även ta upp t ex rektorsbeslut. Nyhetsbreven 
läggs ut på medarbetarwebben och är tillgängligt för samtliga medarbetare. En plan för 
förbättrad internkommunikation beslutades på styrelsens junimöte 2013. Detta arbete 
gör att risken numera bedöms lägre och placeras strax under de tre allvarligaste 
riskerna. 

 
Risk (2) Bristande samordning mellan ämnen och orter leder till ineffektivt 
utnyttjande av resurser 
Flera åtgärder har vidtagits under året. I projektet ”Framtidens SLU” har bl a en 
översyn gjorts av utbildningarnas lokalisering, fakulteternas sammansättning och 
harmonisering av rutiner. Dessutom har flera ortsövergripande aktiviteter prioriterats, 
t ex gemensamma forskarskolor. Risken bedöms därför numera bland de lägre i 
SLU:s risklista. 
Risk (3) Det strategiska ledarskapet på olika nivåer i organisationen brister vad 
gäller t.ex. tydlighet och tid för uppdraget. 
SLU har ett omfattande program för ledarskapsutveckling och har inrättat en enhet 
för dessa frågor. Det administrativa stödet till ledningarna på fakulteter och 
institutioner har förstärkts och SLU har dessutom tagit fram tydligare kompetenskrav 
på prefekter. Detta gör att risken nu ramlat ner några placeringar. 
 

                                                           
7 Dessutom har identifierats och värderats fakultetsspecifika risker på respektive fakultet. 
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5.3 Vidare arbete under 2014 
Som ovan beskrivits pågår redan hanteringen av de väsentliga riskerna i den löpande 
verksamheten. Många åtgärder är redan vidtagna eller planerade. Återstående åtgärder 
som krävs för att hantera riskerna behandlas i det ordinarie arbetet med verksamhetsplan 
och anslagsfördelning. Rektor och universitetsdirektör kan naturligtvis när som helst 
fatta beslut om nödvändiga åtgärder för en risk.  

 
Styrelsen fastställer under hösten 2014 en verksamhetsplan och anslagsfördelning för 
2015 som ska repliera på vissa resultat i årsredovisningen och fokusera på att nå målen 
och minimera identifierade risker. Styrningen ska ske genom olika typer av incitament, 
regelverk och uppdrag. 
 
Intern styrning och kontroll inom SLU granskades av internrevisionen under 2013. 
Internrevisionen konstaterade att universitetets arbete med intern styrning och kontroll 
uppfyller de förordningsmässiga krav som finns, men kom även med rekommendationer 
på ytterligare förbättringar och effektiviseringar. Åtgärdsplanen som 
universitetsledningen lämnade utifrån rekommendationerna ska hanteras under våren 
2014. Den fokuserar bl a på tidsplanering/årscykel för arbetet, vilken metod som 
används vid värdering av risker och vilka som bör delta i riskarbetet. 

  
 



Risklista 2013  
  Risk  Målområde plac 

-12 
S K SxK 

1 SLU har svårt att rekrytera lärare och forskare med rätt 
kompetens och förmågor 

Rekrytering (6)  
ny 

form. 

3 3 9 

2 SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter till 
viktiga områden inom grundutbildningen. 

Rekrytering (15) 
ny 

form. 

3 3 9 

3 SLU:s anseende och förtroende skadas p g a 
oegentligheter (inköp, representation, tentafusk, 
forskningsfusk, trakasserier, diskriminering) eller brister 
i planering/verksamhet 

Anseende (5,17) 
ny 

form. 

3 3 9 

4 Bristande internkommunikation riskerar leda till 
minskat förtroende och förståelse för fattade beslut 

Ledarskap 1 2 4 8 

5 Det strategiska ledarskapet på olika nivåer i 
organisationen brister vad gäller t ex tydlighet och tid 
för uppdraget. 

Ledarskap 3 2 4 8 

6 Budgetdisciplinen är låg. Finansiering - 2 4 8 

7 Ökade hyreskostnader riskerar tränga ut eller försämra 
kvaliteten i verksamheten 

Strategi/planering (10) 
ny 

form. 

2 4 8 

8 Den ojämna könsbalansen inom SLU:s utbildningar 
ökar. 

Forskning/utbildning/ 
foma 

- 3 2 6 

9 Insamlade data inom fortlöpande miljöanalys innehåller 
information som inte är kvalitetssäkrad vilket leder till 
att trovärdigheten i resultaten äventyras 

Forskning/utbildning/ 
foma 

- 2 3 6 

10 Lövsta kan inte utnyttjas som planerat/förväntat i 
forskning och undervisning. 

Lövsta 4 2 3 6 

11 UDS verksamhet är utsatt för allt hårdare konkurrens 
och kommer att tappa marknadsandelar och intäkter. 

Finansiering (8)  
ny 

form. 

2 3 6 

12 Kostnadstäckning i samband med forskares 
bidragsansökningar minskar, t ex vad gäller indirekta 
kostnader och medfinansiering. 

Finansiering 12 2 3 6 

13 Intrång/hackning i centrala system (Agresso, 
Resesystemet, personalsystem m.fl.) som SLU eller 
enskilda kan lida ekonomisk och/eller annan skada av. 

Stödfunktioner - 2 3 6 

14 Efterlevnaden av fattade beslut, lagar och föreskrifter är 
låg (t ex vad gäller upphandlade varor och tjänster)  

Ledarskap - 2 3 6 

15 Kopplingen av fortlöpande miljöanalys mot övriga 
redovisningsområden blir alltför svag 

Forskning/utbildning/ 
foma 

- 3 2 6 

16 Externa bidrag från nationella och internationella 
finansiärer ökar inte. 

Finansiering (21) 
ny 

form. 

2 3 6 

17 Verksamheten i Future-plattformarna leder inte till 
bättre kvalitet eller kvantitet i forskningen under de 
närmaste 5 åren. 

Forskning/utbildning - 2 2 4 

18 Administrativa processer är inte effektiviserade och 
standardiserade i tillräcklig utsträckning.  

Stödfunktioner 13 2 2 4 

19 Rollen som sektorsuniversitet försvagas 
avsevärt/upphör 

Strategi/planering 9 1 4 4 

Bilaga 1 



20 Bristande samordning mellan ämnen och orter leder till 
ineffektivt utnyttjande av resurser 

Forskning/utbildning/ 
foma 

2 1 3 3 

21 Beslut fattas på felaktiga eller oklara grunder med 
anledning av bristfälliga beslutsunderlag.   

Ledarskap 16 1 3 3 

22 Publicering i högrankade internationella tidsskrifter 
minskar. 

Forskning/utbildning/ 
foma 

19 1 3 3 

23 Det finns en bristande koppling mellan strategiska mål, 
verksamhetsprioritering och finansiering inom 
utbildning och forskning 

Forskning/utbildning/ 
foma 

14 1 2 2 

Värderingen av sannolikhet och konsekvens används som metod för att sortera riskerna, men värdena i sig är inte det 
centrala. Värdena visar dock om sannolikhet och konsekvens bedöms relativt högt/lågt för respektive risk.  
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Bilaga 2 

  

Riskåtgärder 2013 

I denna bilaga redovisas större åtgärder som vidtagits, pågår eller planeras för SLU:s högre 
rankade risker. Åtgärder för de sju lägst rankade riskerna redovisas inte här. I bilaga 1, 
Risklista 2013, återfinns samtliga 23 risker som identifierades och värderades i samband 
med 2013 års riskanalysarbete. 

RISK 1: SLU har svårt att rekrytera lärare och forskare med rätt kompetens och förmågor. Ny 
formulering. 
Område: Rekrytering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

1.1 En ny anställningsordning har beslutats. Personalavdelningen Genomfört 

1.2 Organisationen runt mottagande av utländska lärare och forskare 
och deras familjer har förstärkts. 

Fakulteterna, 
personalavdelningen 

Kontinuerligt 

1.3  Inom projektet ”Framtidens SLU”, delprojekt D, har processer för 
tillsättning av högre anställningar harmoniserats. Till 
halvårsskiftet 2014 ska även ett ärendehanteringssystem för 
rekryteringar ha tagits fram. Allt detta gör att processen kan 
hanteras snabbare och SLU riskerar i mindre utsträckning att gå 
miste om sökanden p g a för lång hanteringstid. 

Personalavdelningen, 
IT-avdelningen 

Slutfört/pågår 

1.4 En utredning planeras angående principer för anslagsfinansiering 
av högre anställningar. 

Planerings-
avdelningen 

Planeras 

1.5 SLU avsatte särskilt anslag till fyra yngre forskare 2013. Avsikten 
är att utöka satsningen framöver. 

Planerings-
avdelningen 

Genomfört 

 

RISK 2: SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter till viktiga områden inom 
grundutbildningen. Ny formulering. 
Område: Rekrytering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

2.1 Inom projektet ”Framtidens SLU”, delprojekt C, har 
utbildningarnas struktur och lokalisering utretts. Genom att 
programutbudet därmed görs tydligare blir det också lättare att 
marknadsföra mot potentiella studenter. 

Universitetsledningen Nästan slutfört 

2.2 Studentrekryteringskampanjer genomförs löpande med aktiviteter 
såsom studentmässor, informationsmaterial, gymnasiebesök, 
skolprojekt, m.m. Ökade satsningar görs även på att rekrytera 

Kommunikations-
avdelningen 

Kontinuerligt 
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studenter från Sverige och övriga Europa genom medverkan i 
nätverk för rekrytering, riktade informationsinsatser, m.m. 

 

RISK 3: SLU:s anseende och förtroende skadas p g a oegentligheter (inköp, representation, 
forskningsfusk, trakasserier, diskriminering) eller brister i planering/verksamhet. Ny formulering. 
Område: Anseende 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

3.1 SLU har tagit fram en gemensam värdegrund för universitetets 
arbete.   

Ledningskansliet Genomfört 

3.2 Kontinuerliga översyner och anpassningar görs av 
delegationsordningar, planeringsprocessen, beslutsgångar för t ex 
lokaler etc.  

Universitetsledningen Genomfört/ 
kontinuerligt 

3.3 En representationspolicy fastställdes 2012 och kontinuerligt stöd 
ges till institutionerna i tolkning av reglerna. 

Ekonomiavdelningen Genomfört/ 
kontinuerligt 

3.4 Inom projektet ”Framtidens SLU” har rektors ledningsråd 
utvecklats och blivit ett forum för alla viktiga frågor. Det ska 
också finnas ledningsgrupper på alla nivåer inom universitetet. Ett 
program för ledningsgruppsutveckling har tagits fram, som syftar 
till att stärka ledningsgruppers förmåga och förutsättningar att 
styra och leda fakulteten/institutionen. 

Universitetsledningen Genomfört/ 
kontinuerligt, 
pågår 

3.5 Granskningar/uppföljningar av fastighetsförvaltningen har 
genomförts av internrevisionen 2010, 2012 och 2013. Arbetet 
med de åtgärder som togs fram i tillhörande åtgärdsplaner slutförs 
under våren 2014. 

Internrevisionen, 
universitetsledningen 

Pågår 

3.6 Ramavtal och upphandlingar över tröskelvärdet genomförs av 
upphandlingsfunktionen eller av enheter med särskild 
sakkompetens. Förändringar i regelverk och praxis bevakas av 
upphandlingsfunktionen som förmedlar informationen vidare till 
verksamheten, bl a genom den inrättade administrativa rollen 
”inköpsroll” som finns vid institutionerna. 

Ekonomiavdelningen/
inköpsenheten 

Kontinuerligt 

3.7 I samband med införandet av e-handelssystemet Proceedo 
utbildas samtliga inköpare och attestanter på hela universitetet, 
för att de ska tillgång till systemet. Kunskaper om 
upphandlingsregler och ramavtal ingår i utbildningen. 

Ekonomiavdelningen/
inköpsenheten 

Pågår 

3.8 Utbildning om den nya mutbrottslagstiftningen är genomförd i 
Umeå och Alnarp under hösten 2013 och är inplanerad i Ultuna 
våren 2014. 

Ledningskansliet/ 
juristenheten 

Pågår 

 

  

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/styrande-dokument-och-protokoll/verksamhetside-vision-och-mal/
http://www.slu.se/Documents/internwebben/styrande-dokument/Styrande%20dok%20o%20Beslut%20Policy%20o%20Riktlinjer%20Representation%20o%20g%C3%A5vor.pdf
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RISK 4: Bristande internkommunikation riskerar leda till minskat förtroende och förståelse för 
fattade beslut   
Område: Ledarskap 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

4.1 En plan för förbättrad internkommunikation beslutades på 
styrelsens junimöte 2013. 

Kommunikations-
avdelningen 

Genomfört 

4.2 Ett nyhetsbrev, främst riktat till prefekterna, om styrelsebeslut 
introducerades 2012 och utökades 2013 till att bli månatliga och 
även ta upp t ex rektorsbeslut. Nyhetsbreven läggs ut på 
medarbetarwebben och är tillgängligt för samtliga medarbetare.  

Kommunikations-
avdelningen 

Genomfört/ 
kontinuerligt 

4.3 En ny process för internkommunikation med bl a flera stormöten 
med universitetsledningen har arrangerats om viktiga 
framtidsfrågor (t ex organisations- och utbildningsutredningarna). 
För stormötena utnyttjades videoteknik för att nå flera orter 
samtidigt. Innehållet filmades och lades ut på medarbetarwebben. 
Denna mötesform kommer även fortsättningsvis att utnyttjas för 
att nå alla medarbetare.  

Kommunikations-
avdelningen 

Genomfört/ 
kontinuerligt 

 

RISK 5: Det strategiska ledarskapet på olika nivåer i organisationen brister vad gäller t ex 
tydlighet och tid för uppdraget.  
Område: Ledarskap 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

5.1 SLU har tagit fram tydligare kompetenskrav på prefekter. 
Uppdrag för prefekter och dekaner har slagits fast i ett 
rektorsbeslut. Delegationsordningar på alla nivåer tydliggör vem 
som beslutar vad. 

Universitets- och 
fakultetsledningar 

Genomfört/ 
kontinuerligt 

5.2 SLU har ett omfattande program för chefs- och 
ledarskapsutveckling och har inrättat en enhet för dessa frågor. 
Stora resurser har tillförts. Se mer information. 

Personalavdelningen Genomfört/ 
kontinuerligt 

5.3 Internrevisionen granskade prefektens arbetssituation 2012 och 
åtgärderna som togs fram utifrån rekommendationerna är nu 
genomförda. 

Universitetsledningen Genomfört 

5.4 Det administrativa stödet till ledningarna på fakulteter och 
institutioner har förstärkts 

Universitets- och 
fakultetsledningar 

Genomfört 

 

  

https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-o-karriarutveckling/ledarskap/
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RISK 6: Budgetdisciplinen är låg  
Område: Finansiering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

6.1 Regelverk finns i styrelsens budgetinstruktion, bl a med krav på 
åtgärdsplaner för den som inte klarar kravet i 
budgetinstruktionerna. 

Planerings-
avdelningen 

Kontinuerligt 

6.2 Budget- och uppföljningsdialoger förs både mellan universitet – 
fakultet och mellan fakultet – institution. Universitetet har gått in 
centralt i verksamheter som inte klarar budgeten. 

Planerings-
avdelningen 

Kontinuerligt 

6.3 Alla institutioner gör årligen budget i ett gemensamt 
budgetverktyg med budgetkommentarer i systemet. 

Planerings-
avdelningen 

Kontinuerligt 

6.4 Uppföljningsrapporter för institutioner har utarbetats i 
ledningsinformationssystemet LINS. Det gäller även på nivåerna 
under prefekt ända ner till projektledare. 

Planerings-
avdelningen 

Genomfört 

 

RISK 7: Ökade hyreskostnader riskerar tränga ut eller försämra kvaliteten i verksamheten. Ny 
formulering 
Område: Strategi/planering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

7.1 Frigjorda medel har förts till den fakultet som får mest ökade 
kostnader. Generellt avviker dock inte SLU:s hyresnivå från 
genomsnittet. Översyn av ekonomisk hantering av större 
djurhanteringar, t ex djurstallar pågår 

Universitetsledningen Pågår/ 
genomfört 

7.2 Kostnadsutvecklingen följs noggrant i respektive byggprojekt 
genom ekonomiska uppföljningar och prognoser. En styrgrupp 
utses för varje projekt med företrädare för verksamheten.  

Avdelningen för 
infrastruktur 

Kontinuerligt 

7.3 En beslutsordning för investeringar har fastställts för att skapa 
bättre kontroll över investeringarna. 

Planerings-
avdelningen, 
ekonomiavdelningen 

Genomfört 

 

RISK 8: Den ojämna könsbalansen inom SLU:s utbildningar ökar.  
Område: Forskning/utbildning/foma 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

8.1 Översyn av utbildningsutbudet pågår. Utbildningsnämnden Pågår 

8.2 Skogligt basår och ”skogskurs för tjejer” syftar till att locka fler 
kvinnor till de skogliga utbildningarna. 

Skogsfakulteten Kontinuerligt 

 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulteten/institutioner/skogsmastarskolan/utbildning/skogligtbasar/
https://internt.slu.se/sv/fakulteter/s-fakulteten/nyheter/2012/8/terminsstart-for-blivande-jagmastare/
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RISK 9: Insamlade data inom fortlöpande miljöanalys innehåller information som inte är 
kvalitetssäkrad vilket leder till att trovärdigheten i resultaten äventyras.  
Område: Forskning/utbildning/foma 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

9.1 Vid SLU pågår ett kvalitetsarbete som innebär en genomlysning 
av hela datahanteringsprocessen från insamling till 
tillgängliggörande för de verksamheter som arbetar med data 
inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.  

Miljödatastöd/ 
ansvarig institution 

Pågår 

9.2 När ny miljöövervakning etableras vid SLU görs en noggrann 
genomgång av metodik och planer för att insamlade data ska 
motsvara efterfrågade kvalitetskrav. Det förs också en dialog med 
redan pågående miljöövervakning vid SLU för att ta tillvara 
andras erfarenheter. 

Ansvarig institution/ 
fakultet 

Kontinuerligt 

9.3 SLU arbetar med rutiner och stödsystem för att beskriva 
databaskvalitet och publicera sådana metadata i en gemensam 
sökbar katalog (TILDA-projektet). 

Universitetsledningen Pågår 

 

RISK 10: Lövsta kan inte utnyttjas som planerat/förväntat i forskning och undervisning.  
Område: Lövsta 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

10.1 Problem med logistik, fel i anläggningens funktion samt 
teknikproblem med utrustning i samband med byggande av den 
nya anläggningen har lett till att stort antal åtgärder har behövt 
genomföras. Djurvälfärden följs upp och nödvändiga 
anpassningar görs. 

VH-fakulteten Genomfört/ 
pågår 

10.2 SLU har regeringens tillstånd att använda överskott vid 
försäljning av egendom vilket ger ett finansiellt tillskott till 
verksamheten vid Lövsta. Översyn av Lövstas finansiering pågår. 

Universitetsledningen Pågår 

 

RISK 11: UDS verksamhet är utsatt för allt hårdare konkurrens och kommer att tappa 
marknadsandelar och intäkter. Ny formulering 
Område: Finansiering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

11.1 En utredning, beställd av styrelsen 2012 och genomförd av 
företaget McKinsey, visar att marknadssituationen är hanterbar, 
men att det stora problemet är finansieringen av ökade 
lokalkostnader fr o m 2014 på ca 35 mkr.  

Rektor/VH/UDS/ 
ledningskansliet 

Utredning 
genomförd. 
Finansierings-
frågan pågår 

11.2 Rektor har, i samband med utredningen ovan, fått i uppdrag av 
styrelsen att VH-fakulteten och UDS ska arbeta fram en 
gemensam målbild för UDS och institutionen för kliniska 
vetenskaper. Detta arbete pågår. 

Rektor/VH/UDS/ 
ledningskansliet 

Pågår 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/vh-intendenturen/lovsta/
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11.3 Diskussion kring samverkansformer med sektorn och 
marknadsföring har initierats. Anställning som marknadsförare är 
tillsatt. 

UDS Pågår 

 

RISK 12: Kostnadstäckning i samband med forskares bidragsansökningar minskar, t ex vad gäller 
indirekta kostnader och medfinansiering. 
Område: Finansiering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

12.1 Den administrativa rollen ”projektekonom” har utsetts vid varje 
institution och utbildas vid behov. De stödjer forskarna att 
beräkna hur stora de indirekta kostnaderna förväntas bli i olika 
projekt.  En stor utbildningsinsats genomfördes oktober 2013. 

Ekonomiavdelningen Kontinuerligt 

12.2 Forskarna ges stöd genom Grants Office, bl a genom ett 
kalkylstöd.  

Ledningskansliet/ 
Grants Office 

Kontinuerligt 

12.3 Inom projektet ”Framtidens SLU” harmoniseras och förtydligas 
redovisning av overheadkostnader.  

Ekonomiavdelningen Pågår/delvis 
genomfört 

12.4 Riktlinjer är framtagna för medfinansiering av kontrakt för stora 
belopp. 

Ledningskansliet/ 
Grants office 

Genomfört 

 

RISK 13: Intrång/hackning i centrala system (Agresso, resesystemet, personalsystem m.fl.) som 
SLU eller enskilda kan lida ekonomisk och/eller annan skada av. 
Område: Stödfunktioner 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

13.1 Generellt hanteras mycket av denna säkerhet i avtal med 
driftsleverantören. Ny säkerhetskravställning tas fram i samband 
med nytt driftavtal för Agresso, säkerhetshöjande åtgärder införs i 
resesystemet, revision är genomförd på Primula.  

Ekonomiavdelningen, 
personalavdelningen, 
Infra/säkerhetsavdeln
ingen 

Pågår 

13.2 Kontinuerlig incidentrapportering och dokumentation av åtgärder 
för att förhindra upprepning av incidenter görs vid 
ekonomiavdelningen. 

Ekonomiavdelningen Pågår 

 

RISK 14: Efterlevnaden av fattade beslut, lagar och föreskrifter är låg (t ex vad gäller 
upphandlade varor och tjänster).  
Område: Ledarskap 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

14.1 I samband med införandet av e-handelssystemet Proceedo 
utbildas samtliga inköpare, för att kunna få tillgång till systemet. 
Kunskaper om upphandlingsregler och ramavtal ingår i 

Ekonomiavdelningen  
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utbildningen. 

14.2 Den administrativa rollen ”diarieföring och arkivering” har utsetts 
vid varje institution och utbildas vid behov. 

Ledningskansliet Genomfört/ 
kontinuerligt 

14.3 Under 2014 kommer en översyn av handläggningsordning/-
rutiner att genomföras 

Ledningskansliet Planeras 

14.4 Ett nyhetsbrev, främst riktat till prefekterna, om styrelsebeslut 
introducerades 2012 och utökades 2013 till att bli månatliga och 
även ta upp t ex rektorsbeslut.  

Kommunikations-
avdelningen 

Genomfört/ 
kontinuerligt 

 

RISK 15: Kopplingen av fortlöpande miljöanalys mot övriga redovisningsområden blir alltför 
svag.  
Område: Forskning/utbildning/foma 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

15.1 Kopplingen fortlöpande miljöanalys mot övriga 
redovisningsområden har utvecklats positivt under senare år. För 
att fortsätta denna positiva utveckling påbörjas under 2014 ett 
arbete som ska belysa gemensamma frågor som av olika orsaker 
inte blivit åtgärdade, t ex möjligheten att dela forsknings- och 
fomamedel inom projekt och en mera integrerad process för 
anslagsfördelningen. 

Planerings-
avdelningen 

Pågår 

 

RISK 16: Externa bidrag från nationella och internationella finansiärer ökar inte. Ny formulering. 
Område: Finansiering 

Nr Åtgärder Ansvarig enhet Status 

16.1 15 procent av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 
fördelas prestationsbaserat, bland annat utifrån omfattningen av 
externa medel. 

Universitetsledningen Genomfört 

16.2 Satsningar på Grants Office och forskningssekreterare har gjorts 
för att ge stöd till forskare, t ex förstärkt internationellt 
planeringsstöd, förstärkning av SLU gemensamma insatser för 
kompetensutveckling och informationsspridning samt rutiner för 
avtals- och kontaktsprocessen. 

Ledningskansliet/ 
Grants Office, 
fakultetskanslier, 
planerings-
avdelningen 

Kontinuerligt 

16.3 Mer av samordnat och proaktivt arbete speciellt mot EU:s 
forskningsfinansiärer (Horizon 2020). Ökad omvärldsspaning mot 
forskningsfinansiärer med utsedda kontaktpersoner inom 
ledningskansliet. 

Ledningskansliet/ 
Grants Office 

Kontinuerligt 

16.4 Utredning av planeringsstödet har gjorts och anpassats efter 
forskarnas behov, bl a utbildning och möjlighet till stöd i 
ansökningar. 

Planerings-
avdelningen 

Genomförts 
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