
Risk 
Målomr

åde
Hantering Riskåtgärd Klar 

senast
Ansvarig Status Kostnad Kommentar

Kommunens krav på 
exploatering  av mark vid 
Campus Ultuna. Detta kommer 
att förändra förutsättningar för 
SLU för all framtid! Risk att 
SLU inte kan uppfylla sitt 
uppdrag då mark försvinner.

Strategi/     
planering

Begränsas SLU måste ha en långsiktig plan för Campus 
med omgivningar. Förståelsen och 
kunskapen för vad markexp-loateringen 
innbär måste öka.

Snarast Rektor/dekan/univdi
r

Pågår ? Viktigt med en enig syn från SLU mot 
kommun och regering. Dekan och 
vicedekan delaktiga i process med dep o 
kommun.

Hög Stor

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. NJ-
fak projekt plugga hållbart fortgår. Kommu 
anst personal utvecklar rekryteringsåtgärder. 
Fördubblingsprojektet har stqartat

Dekan/prodekan Pågår Mer medel satsas centralt i arbetet med 
rekrytering. 

PN ser över programmen. UN tillsätter 
arbetsgrp för översyn o genomlysning. 
Aktiviteter pågår (marknadsföring ). 

Hög Stor

Statsanslaget till SLU:s 
utbildning på grund- och 
avancerad nivå är inte 
tillräckligt för att säkerställa  
kunskapsnivån på kvalitet och 
färdighetsträning. 

Finansiering Begränsas Fakulteten ser över sina kostnader och 
interna prislappar och har en god 
kostnadsuppföljning. Fortlöpande ha en 
intern diskussion om kvalite i utbildningen. 
Vi behöver få fler studenter.

Dekan/prodekan Ständigt 
pågående 
process

Befintliga utredningsresurser Minskade lokaler och därmed kostnader för 
BÖL. Steg 1 genomfört. 

Hög/faktisk Stor

IT-säkerhet, risken för intrång 
och åverkan på data samt att 
tillgängligheten till data och 
databaser minskar.

Säkerhet Begränsas Se rektors åtgärdsplan. Ökad utbildn av 
personalen. Ta upp frågan med prefekter 
Göra en inventering av t ex databaser som 
finns på inst

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. Använda 
IT-råded som kanal.

? Stor

Administrativa processer är 
inte effektiviserade och/eller 
standardiserade i tillräcklig 
utsträckning. 

Stödfunktio
ner

Begränsas Vissa processer försvinner eller saknar 
återrapportering Det bör arbetas mer 
systematiskt.

? ? ? Anslagsfördelning till utbildning, 
universitetsgem processer. Samarbetet 
mellan centralt och institutionerna, t.ex. 
studievägledning, projektuppföljning, 
återrapportering. Rättsäkerheten vid 
examina. Arbetet med tentamensvakter har 
stannat av. Detta är inte återrapporterat 
till ledningen för utbildningen.  Fler ex: 
digital signatur, schema i mobilen, 
prognosverktyg.  VIKTIGT: det är 
systematiken som inte fungerar.

Mellan Mindre

NJ-fakultetens allvarligaste risker 2019 Sanno-
likhet

Konsek-
vens
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