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Beslut  

 

Universitetsdirektören beslutar 

 att fastställa universitetsadministrationens risker 2016 enligt bilaga 

Redogörelse för ärendet 

Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) och 

Högskoleförordningen (2 kap. 2 §) ska styrelsen säkerställa att det vid universitetet 

finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Med 

intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att universitetet med 

rimlig säkerhet fullgör följande krav: verksamheten bedrivs effektivt, bedrivs enligt 

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

Europeiska unionen samt redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. 

Som en del i detta arbete har universitetsadministrationen inom sitt område 

identifierat ett antal risker för verksamhetsmålen inte ska nås. Dessa risker utgör 

tillsammans med fakulteternas riskanalyser underlag när universitetsledningen 

identifierar SLU:s gemensamma risker. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter 

föredragning av administrativ controller Maria Hart. 

 

 

Martin Melkersson   

Maria Hart 

 

Sändlista 

Fakultetsdirektörer 

Avdelningschefer inom universitetsadministrationen 



Universitetsadministrationens prioriterade risker 2016 

Följande risker har identifierats inom universitetsadministrationen. Riskerna presenteras nedan utan inbördes rangordning. Avdelningar och kanslier 
anmodas beakta riskerna i sin verksamhetsplanering och de utgör en grund för diskussionerna i budgetdialogerna. Uppdrag kan ges till avdelningarna 
i uadm:s VP, eventuellt även kopplat till resurser. Åtgärderna följs upp i samband med nästkommande års budgetdialoger. 

 Uadm:s risker 
(utan inbördes rangordning) 

Bedömning Riskåtgärder Ansvarig 
funktion 

Kommentarer/ 
förtydliganden 

a Risk finns för bristande 
kommunikation mellan uadm och 
kärnverksamhet vad gäller 
serviceutförande och 
serviceorganisation. Det kan leda 
till egna lösningar, ineffektivitet, 
bristande förståelse och sämre 
hantering av olika behov. 

Sannolikhet: 
medel 

Konsekvens: 
hög 

Risken bör: 
begränsas 

- Bättre kommunicera till institutionerna vad vi 
gör och hur pengarna används.  

- Tydliggöra kommunikationsvägar (ett exempel 
är inrättande av ortsråd). 

- Fortsätta att förtydliga administration och 
styrning för administrationen som helhet, t ex 
administrativa roller och fakultetskansliernas 
koppling till institutionsadministrationen. 

- Fortsätta att hålla prefekterna informerade 
genom rektors prefektmöten 

- Bättre anpassa servicen efter kärnverksamhetens 
föränderliga behov 

- Planeringsav 

- Udir 

- Udir 

 

- Udir 

- Samtliga 

- Några institutioner bygger 
egna rutiner/ organisation 
inom administrativa 
områden vilket kan leda 
till en spretig, dyr och 
svårkontrollerad 
administration. 

- Uadm riskerar att inte 
hitta/ge/nå ut med ”rätt” 
servicenivå i dialog med 
institutionerna 

b Risk finns för bristande 
kommunikation mellan 
avdelningar inom uadm (t ex vad 
gäller fattade beslut), som kan 
leda till ineffektivitet och oklar 
styrning. 

Sannolikhet: 
medel 

Konsekvens: 
medel 

Risken bör: 
begränsas 
 

- Skapa ytterligare rutiner för samarbete mellan 
avdelningar i frågor som berör flera avdelningar. 

- Skapa rutiner för hur och när beslut 
kommuniceras och till vem. 
 

- Samtliga 

- Ledningskansliet 

- Vissa samarbetsrutiner har 
nyligen skapats, såsom 
utbildningsnoden och ett 
strukturerat samarbete 
mellan fakultetskanslierna 
och personalavdelningen  

c Risk finns för att medarbetarna 
upplever en hög och kontinuerlig 
stressnivå samt övriga obalanser i 
arbetslivet.  
 
 
 

Sannolikhet: 
medel 

Konsekvens: 
medel 

Risken bör: 
begränsas 

- Utarbeta åtgärdsplaner för att hantera de brister 
angående stress och övriga obalanser i 
arbetslivet som identifierats i 
medarbetarundersökningen 

- Samtliga 
avdelningar 
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