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Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten
Syfte
Syftet med dessa anvisningar är att klargöra den ämnesansvarigas roll i förhållande
till prefektens roll vid LTV-fakulteten.

Bakgrund
Fakultetsnämnden fastställer ämnesområden i enlighet med styrelsens
delegationsordning. Fakultetsnämnden reviderar också ämnesområdena varje år.
Varje ämne tillhör en institution, och det är den institutionen som tilldelas anslagen
för ämnet i fråga. Anslagen för ett ämnesområde får bara användas i enlighet med
de regler som fastställs i dokumentet Principer för anslagsfördelning på LTV.
Det är prefekten som leder arbetet vid institutionen och som har huvudansvaret
både för institutionens ekonomi och utvecklingen av verksamheten. Hens uppdrag
och ansvar beskrivs i LTV-fakultetens delegationsordning. En och samma person
kan vara både prefekt och ämnesansvarig samtidigt.

Rollbeskrivning för ämnesansvariga
Utnämning
Det måste finnas en ämnesansvarig för varje ämnesområde vid fakulteten.
Det är prefekten för den institution som ämnet tillhör som utser ämnesansvarig för
ämnet. Prefekten ska samråda med dekanen, och samrådet ska dokumenteras
skriftligen.

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Ansvarsområden
Den ämnesansvariga ansvarar för att utveckla och stärka sitt ämnesområde. Hen
ska också, tillsammans med prefekten, informera om, diskutera och planera den
strategiska utvecklingen av ämnet.
Prefekten och den ämnesansvariga ska varje år diskutera och komma överens om
hur anslagen för ämnesområdet ska användas.
En prefekt kan besluta om ytterligare skyldigheter och ansvar för en
ämnesansvarig.
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Instructions for subject representatives at the LTV
Faculty
Purpose
The purpose of this document is to clarify the role of subject representative in
relation to the role of head of department at the LTV Faculty.

Background
The LTV Faculty Board decides on subject areas in accordance with the SLU
Board’s delegation of authority. The subject areas are revised annually by the
faculty board. Each subject area belongs to a department, to which funding for the
subject area is allocated. Subject area funding must be used in accordance with the
rules set out in Principer för anslagsfördelning på LTV (Principles for financial
allocations at the LTV Faculty - only available in Swedish).
The head of department leads the work of the department and, in this capacity, has
the main responsibility both for finances and the development of department
activities. His/her mandate and responsibilities are defined in the LTV Faculty’s
delegation of authority. It is possible to be a head of department and a subject
representative at the same time.

Role description for subject representatives
Appointment
For each subject area at the LTV Faculty, a subject representative must be
appointed.

Instructions for subject representatives at the LTV Faculty

A subject representative is appointed by the head of the department to which the
subject area in question belongs. This is done after consultation with the dean. This
consultation should be documented in writing.
Area of responsibility
It is the responsibility of the subject representative to develop and strengthen the
subject area in question, as well as to communicate, discuss and plan the strategic
development of the subject area together with the head of department.
The use of funding allocated to the subject area shall be discussed annually and
agreed upon by the head of department and the subject representative.
The head of department may decide on additional obligations and responsibilities
for the subject representative.
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