
De 5 viktigaste riskerna på NJ-fakulteten 2022
Risk Målområde Hantering Riskåtgärd Klar 

senast
Ansvarig Status Kostnad Kommentar Sannolikhet 

PA 2022
Konsekvens 

PA 2022
IT-säkerhet, risken för intrång och 
åverkan på data. Ökad digitalisering i 
form av möten och delade dokument 
som en följd av förändrat arbetsätt 
under pandemin.

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

Pågår 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-
rådet som kanal. Finns det kvar?

Hög Stor

NY RISK 2022; Omfördelning av 
samhällets resurser med anledning av 
kriget i Ukraina medför minskade 
resurser till SLU direkt eller indirekt

Finansiering Begränsas Beredskap behövs på 
institutionerna och på 
Personalavdelningen för att 
hantera och vid behov stötta i 
övertalighetsprocesser

Hög Mellan

Statsanslaget till SLU för utbildning är 
inte tillräckligt för att säkerställa 
kunskaps-nivån med bibehållen  
kvalitet och tillräcklig färdighetsträn-
ing. Fakulteten har svårig-heter att 
anpassa kostnaden till givna resurser. 
Gäller även för FOMA.

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

Pågår Dekan/ 
prodekan

Ständigt 
pågående 
process

Befintliga utredningsresurser Fortsatt granskning av 
kostnader, omprioriteringar och 
effektiviseringar.

Hög Stor

Kommunens exploatering  av mark 
runt Campus Ultuna. Störningar i form 
av byggenskap, spårväg mm. Den 
långsiktiga begränsningen och 
påverkan för SLU.

Strategi/     
planering

Begränsas SLU ges viss tillgång till och insyn i 
kommunens planering och ska 
bevaka SLUs intressen. 

Pågår Rektor/ 
dekan/ 
univdir

Pågår Utgångspunkten är att 
kommunen ska stå för 
kostnaderna för att den 
direkta påverkan ska 
minimeras.

Nu är markförsäljningen 
avtalad. SLU bevakar nu 
kommunens planering för att 
minimera störningar av framtida 
byggnationer som t.ex. spårväg, 
bostäder mm.

Hög Stor

Lågt sökandetryck , fakulteten når inte 
utbildningsmålet. 

Rekrytering Begränsas Allmän översyn av rekryteringen 
pågår. NJ-fak projekt plugga 
hållbart fortgår.  
Rekryteringsåtgärder utvecklas 
samtidigt med nya program och 
breddad rekrytering. 

Pågår Dekan/ 
prodekan

Pågår Mer medel satsas centralt i 
arbetet med rekrytering.  
Förändring av 
agronomutbildningar 
finansieras med centrala 
medel PSR har olika uppdrag. 
Plugga hållbart  2020, 100tkr

Aktiviteter pågår 
(marknadsföring ). 

Medel Stor
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