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Handlingsplan för att konkretisera LTV-
fakultetens strategi 

Vision och verksamhetsidé 

LTV-fakulteten bidrar till att uppnå den gemensamma visionen för SLU: 

”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.” 

LTV-fakultetens verksamhetsidé: 

”LTV-fakulteten antar lokala och globala utmaningar inom landskap, trädgård och 
jordbrukets växtproduktion. Genom forskning, utbildning och samverkan knyter vi 
samman aktörerna i hela kunskapskedjan. Vi bidrar därmed till hållbarhet inom 
samhällsbyggande, konsumtion och företagande.” 

LTV-fakulteten bidrar genom detta till SLU:s gemensamma verksamhetsidé: ”SLU 
utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning 
och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och 
miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.” 

ur LTV-fakultetens strategi 2017-2020 (SLU ID: SLU.ltv.2016.1.1.1-978) 

Syfte 

Handlingsplanen är ett långsiktigt planeringsinstrument. Syftet med den är att 
konkretisera målen i SLU:s och LTV-fakultetens strategier. Utöver dessa finns 
också institutioners och andra enheters strategier och handlingsplaner. 
Fakultetsnämnden har beslutat att det ska finnas en tydlig koppling mellan SLU:s 
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strategiarbete och fakultetens och institutionernas/motsvarande strategiarbete. 
(SLU ID: SLU.ltv.2016.1.1.1-506) 

Aktiviteterna i LTV-fakultetens handlingsplan gäller, eller är av intresse för, hela 
fakulteten. Planeringen bygger dels på en grundlig analys av LTV-fakultetens 
möjlighet att nå målen i SLU:s och LTV-fakultetens strategier, dels på en 
omvärldsanalys. 

Handlingsplanen omfattar såväl strategiska frågor för den löpande verksamheten 
som tidsavgränsade projekt och uppdrag. 

Dokumentet innehåller tydliga vägval och prioriteringar för LTV-fakultetens 
verksamhet och dess övergripande utveckling. Handlingsplanen ska vara känd för 
LTV-fakultetens medarbetare, särskilt av personer med ledningsansvar. 

Arbetsformer 

Handlingsplanen beslutas av fakultetsnämnden. 

För varje aktivitet framgår svaret på följande frågor: 

Vad  Vilken den planerade aktiviteten är. 

Varför  Vilka strategiska mål aktiviteten bidrar till att 
uppfylla. 

Ansvarig Vilken/vilka funktion(er) som ansvarar för att 
aktiviteten genomförs 

Tidsplan  När aktiviteten ska genomföras. 

Hur (när relevant) Eventuella direktiv om hur aktiviteten ska utföras. 

Särskilda medel (när rel.) Eventuella särskilda medel som knyts till aktiviteten. 

Uppföljning Hur aktiviteten ska uppföljas. Det är ansvarig 
funktion som ansvarar för att uppföljning sker. 

Handlingsplanens olika aktiviteter leder till beslut. Vem som ansvarar för att dessa 
beslut verkställs framgår av SLU:s och LTV-fakultetens delegationsordningar. 

I anslagsfördelningen för 2018 kommer medel att avsättas för arbete med 
fakultetens strategiska handlingsplan. Dekanen disponerar dessa medel. Processen 
och arbetssättet ska utvärderas 2021. (SLU ID SLU.ltv.2016.1.1.1-506) 

Implementering, kommunikation, uppföljning och uppdatering 

LTV-fakultetens fakultetsnämnd ansvarar i enlighet med styrelsens 
delegationsordning för ”att besluta om verksamhetens huvudsakliga inriktning 
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inom ramen för sitt generella uppdrag och att skapa gynnsamma förutsättningar för 
utbildningen, forskningen och den fortlöpande miljöanalysen inom nämndens 
område”. Fakultetsnämndens beslut om handlingsplanens aktiviteter är därför 
formulerade på en relativt övergripande nivå där fokus är på vägval och 
prioriterade områden snarare än konkreta arbetsformer. I projekt och processer som 
löper över flera år är det sannolikt att förutsättningar ändras på olika sätt, varför 
dekanen och övriga ansvariga troligen behöver ha ett visst utrymme för flexibilitet i 
implementeringen. 

Dekanen och andra linjechefer och ledningsfunktioner har ett tydligt operativt 
ansvar och det är dessa personer som ansvarar för att besluten i handlingsplanen 
omsätts i praktiskt arbete. Detta innebär inte att de ska göra allt arbete personligen. 
Samtliga ansvariga personer har mandat och möjlighet att t.ex. delegera delar av 
arbetet, tillsätta arbetsgrupper eller se till att behövliga resurser tillsätts.  

Fakultetsnämnden ska vid första mötet varje termin få skriftlig rapportering från 
dekanen och övriga ansvariga för de aktiviteter i handlingsplanen som var 
planerade för föregående termin, med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits. 
Utfallet ska bedömas. Denna rapportering ska också göras tillgänglig för 
prefektgruppen. 

Medarbetarna ska kunna följa arbetet med handlingsplanen via LTV-fakultetens 
medarbetarwebb. Uppdatering av informationen bör ske minst en gång per termin. 
Dekanen och respektive prefekt bör också löpande informera medarbetarna om hur 
arbetet med de olika frågorna fortlöper. 

Fakultetsnämnden följer upp och uppdaterar handlingsplanen efter halva 
strategiperioden (vårterminen 2019), vilket ska ske koordinerat med annan 
verksamhetsplanering. Uppföljning innebär att diskutera strategins mål och 
handlingsplanens aktiviteter i förhållande till verksamhetens generella utveckling.  

Uppdatering av handlingsplanen kan innebära att fakultetsnämnden tar bort 
genomförda aktiviteter, lägger till nya aktiviteter eller omdefinierar aktiviteter.  

Senast vårterminen 2021 ska LTV-fakultetens strategi 2017-2020 och därtill 
kopplade versioner av handlingsplanen slutuppföljas och arbetssättet utvärderas. 
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Aktiviteter och genomförande 

A Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära 
forsknings- och utbildningsmiljöer 

Koppling till fakultetens verksamhetsmål:1 
Genom att arbeta aktivt med utveckling av forsknings- och 
utbildningsmiljöer bidrar vi till att fakulteten är 
- högkvalitativ, attraktiv och välkänd för sitt engagemang i och arbete 

med nutida och framtida samhällsutmaningar och att  
- forskningen och forskarutbildningen är i god tillväxt där 

forskarutbildningen speglar och bidrar till forskningens bredd och 
ämnesinriktning och att  

- infrastrukturen är ändamålsenlig och anpassad efter verksamhetens 
behov 

 
Genom aktiva satsningar på interdisciplinära miljöer bidrar vi till målet att 
- inslag av systemtänkande och tvär- och mångvetenskap har ökat och 

att  
- en inspirerande utbildningsmiljö stimulerar studenternas 

kunskapsutveckling och bildning, vilket gör dem väl rustade att 
hantera komplexa frågeställningar och leda förändringsarbete 

- Sammantaget bidrar detta till att fakulteten är en självklar 
samarbetspart, som kännetecknas av institutions- och 
fakultetsövergripande samarbeten. 

 

1. Arbeta med strukturer som stödjer utveckling av 
interdisciplinära miljöer 

i. Formera och etablera SLU Landskap som bestående nätverk och 
strukturell resurs 

Ansvarig: Dekanen i samarbete med ledningen för SLU Landskap 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Behöver relateras till framtidsplattformen Framtidens städer 

Särskilda medel: Strategiska medel i fakultetens anslagsfördelning 
från och med 2018 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

                                                      

1 Formuleringar i kursiv stil i rutorna är citat hämtade från LTV-fakultetens strategi 2017-
2020 (SLU ID: SLU.ltv.2016.1.1.1-978) 



Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 

 

5(14) 

 

 
ii. Formera och utveckla framtidsplattformarna, särskilt Framtidens 

städer 

Ansvarig: Dekanen i samarbete med ledningen för Framtidens Städer 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Framtidsplattformarna är en SLU-gemensam satsning, som 
förutsätter samarbete mellan fakulteterna 

Särskilda medel: Särskilda medel i SLU:s anslagsfördelning 

Uppföljning: På SLU-nivå samt i samband med uppföljning av 
handlingsplanen 

 

iii. Utveckla verksamhetsområdet trädgård 

Ansvarig: Dekanen och prodekanen 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: ”Insatsstyrka trädgård” har fått ett uppdrag och har mandat 
t.o.m. 2018-06-30 

Uppföljning: Särskild uppföljning HT 2017 samt uppföljning i 
samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

iv. Utveckla samarbete med NJ-fakulteten vad gäller ledning och 
koordinering inom verksamhetsområdet jordbruk 

Ansvarig: Dekanen 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: Första steget är att initiera dialog på ledningsnivå 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

v. Bidra till utvecklingen av ett kompetenscentrum för växtförädling 

Regeringen har aviserat i budgetpropositionen att SLU ska ansvara för 
att bygga upp ett kompetenscentrum för växtförädling. Efter beslut 
kommer en särskild plan för arbetet upprättas inom SLU. Rektor har 
utsett professor Eva Johansson till programchef.  
Uppföljning: Löpande uppföljning i fakultetsnämnden 
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2. Nyttja externa samarbeten som stödjer utveckling av 
interdisciplinära miljöer 

i. Delta i projektet Mistra Urban Futures 

Ansvarig: Dekanen i samarbete med ledningen för Framtidens städer 

Tidsplan: HT 2017-2020 

Hur: SLU ska troligen koordinera Skåne-noden under 2019 

Särskilda medel: Externa medel och strategiska medel i fakultetens 
anslagsfördelning från och med 2017 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

ii. Vidareutveckla arbetsformerna/koncepten från Partnerskap Alnarp 
och Movium Partnerskap i ett SLU-perspektiv 

Ansvarig: Dekanen i samarbete med chefen för enheten för samverkan 
och utveckling 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

3. Genomföra aktiviteter för att utveckla strategins övergripande 
teman och utvecklingsområden i relation till Agenda 2030 

i. Arbeta aktivt inom forskning, utbildning och samverkan med 
strategins övergripande tema ”Urbana och rurala landskap” 

Ansvarig: Dekanen 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: Startskott vid det gemensamma mötet för ämnesansvariga och 
prefekter HT 2017 då främst forskningsperspektivet diskuteras. 
Koppling till Framtidens städer. 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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ii. Arbeta aktivt inom forskning, utbildning och samverkan med 
strategins övergripande tema ”Produktionssystem för företagande 
och produktion.” och särskilt beakta ekonomi respektive 
teknikämnet 

Ansvarig: Prodekanen 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: Startskott vid det gemensamma mötet för ämnesansvariga och 
prefekter HT 2017 

Särskilda medel: Särskilda medel kommer att avsättas för ändamålet 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

4.  Förbättra förutsättningarna för rörlighet inom och mellan 
utbildningsprogrammen 

Ansvarig: Vicedekanen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Tidsplan: HT 2018 och framåt 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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B Skapa förutsättningar för attraktiva 
anställningar och stimulerande arbetsmiljöer. 

Koppling till fakultetens verksamhetsmål: 
Genom aktivt arbete med arbetsmiljöer bidrar vi till att  
- befintliga och framtida medarbetare och studenter utvecklas, känner 

tillhörighet och tar gemensamt ansvar för verksamheten samt att 
- infrastrukturen är ändamålsenlig och anpassad efter verksamhetens 

behov. 

 

1. Stärka och organisera processen för kompetensförsörjning - 
förbättra dialogen mellan institution och fakultet 

Ansvarig: Prodekanen i samarbete med prefekterna 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: I samband med kompetensförsörjningsplaner på institutionsnivå och 
rekryteringsplan för högre tjänster på fakultetsnivå. 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

2. Definiera och kommunicera vilka fördelar som kan erbjudas 
nya medarbetare vid LTV-fakulteten i Alnarp och Ultuna 

Ansvarig: Fakultetsdirektören i samarbete med prefekterna 

Tidsplan: VT 2018 – HT 2018 

Hur: Fokus på högre anställningar för att attrahera fler kvalificerade 
sökande till dessa på en internationell arbetsmarknad. 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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3. Genomföra aktiviteter för att stödja medarbetarskap och 
ledarskap 

Ansvarig: Dekanen, prodekanen och fakultetsdirektören 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Innefattar bland annat nedanstående områden. 

 Medarbetarundersökningen 2018 och till den kopplade 
åtgärder  

 Ledarskapsutveckling på olika nivåer 
 Utveckla internkommunikationen 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

4. Tillhandahålla bra lokaler och utrustning 

Ansvarig: Fakultetsdirektören i samarbete med respektive lokalansvarig 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Innefattar bland annat nedanstående områden 

 Fortsätta planering för ett nytt hus som ersätter Vegetum 
 Fortsätta anpassningen av Alnarpsgården efter 

verksamhetens behov 
 Fortsätta anpassningen och utvecklingen av 

undervisningslokalerna med hänsyn till förändrade 
pedagogiska verktyg 

 Fortsätta utvecklingen av forsknings- och 
samverkansfaciliteterna vid LTV-fakulteten, t.ex. 
utvecklingslaboratoriet, en del av SLU Open Labs 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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C Förstärka institutionernas interaktion med 
utbildningsorganisationen (relevanta program- och 
forskarutbildningsnämnder)  

Koppling till fakultetens verksamhetsmål: 
Genom att samarbeta aktivt med utbildningsutveckling bidrar vi till att 
- utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå expanderar och är 
eftertraktade tack vare sina nära kopplingar till forskning och samhälle 
och att 
- forskningen och forskarutbildningen är i god tillväxt där 
forskarutbildningen speglar och bidrar till forskningens bredd och 
ämnesinriktning. 

 

1. LTV-fakulteten och dess institutioner ska bidra aktivt till 
utveckling och hög kvalitet i kurser och program genom att  

i. skapa goda strukturer och arbetsprocesser för aktivt samarbete med 
aktuella programstudierektorer 

Ansvarig: Vicedekanen för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

ii. säkra försörjningen av relevant lärarkompetens för 
yrkesutbildningarna 

Ansvarig: Vicedekanen för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå i samarbete med prefekterna 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Relaterar på längre sikt till punkten ”Stärka och organisera 
processen för kompetensförsörjning” 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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iii. fokusera särskilt på utvecklingen av nya program 

Ansvarig: Vicedekanen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Prioriterade program: 

 Horticultural Science – Master’s programme 
 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s 

programme 
 Trädgårdsingenjör/odling, kandidatprogram, i dess nya, 

modifierade format 
 De nya fakultets- och ortsövergripande programmen Plant Biology 

for Sustainable Production – Master’s programme och Sustainable 
Food Systems – Master’s programme 
 
Dessutom ska fakulteten 

 arbeta för att etablera landskapsingenjörsprogram i Ultuna 
 utveckla idéer för nya utbildningar med koppling till Agenda 2030 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

2. Pedagogisk/teknisk utveckling – säkerställa att lärarkollegiet 
tillägnar sig den kompetens som krävs för att driva kurser med 
de tekniska lösningar som i ökande grad kommer att krävas 

Ansvarig: Fakultetsdirektören ansvarar för att adekvata stödinsatser 
tillhandahålls. Prefekterna ansvarar för att avsätta resurser för 
personalens kompetensutveckling. 

Tidsplan: När upprustningen av AV-teknik i lokaler är genomförd (troligen 
HT 2018) 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

3. Öka och utveckla uppdragsutbildning och fristående kurser 

Ansvarig: Dekanen och prodekanen 

Tidsplan: VT 2019 och framåt 

Hur: Fokus på att nå ut med kunskap till nya målgrupper 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 



Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 

 

12(14) 

 

4. Skapa bättre förutsättningar för SLU-studenter att börja forska 
(kopplingar mellan grundnivå-, avancerad nivå och forskarnivå, 
öka aktiviteter som anknyter till forskning) 

Ansvarig: Vicedekanen för forskarutbildning och vicedekanen för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Tidsplan: HT 2018 – HT 2020 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

5. Utveckla en fakultetsgemensam forskarskola på LTV-fakulteten 

Ansvarig: Vicedekanen för forskarutbildning 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

6. Öka antalet doktorander i samarbete med näringsliv och 
offentlig sektor 

Ansvarig: Dekanen och prodekanen 

Tidsplan: HT 2017 och framåt 

Hur: Relaterar bland annat till SLU:s satsning på industridoktorander 
inom livsmedelsområdet 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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D Utveckla forskningskommunikationen 

Koppling till fakultetens verksamhetsmål: 
Genom att arbeta aktivt med utvecklingen av forskningskommunikation 
bidrar vi till att 

- verksamheten är högkvalitativ, attraktiv och välkänd för sitt engagemang 
i och arbete med nutida och framtida samhällsutmaningar och att 

- samverkan med det omgivande samhället stärker utbildning och 
forskning och bidrar aktivt till samhällets utveckling samt hållbarhet. 

 

1. Nyttiggöra och synliggöra externt – aktiviteter kopplade till 
kommunikationsstrategin 

i. Aktivt använda SLU:s varumärkesplattform som ett stöd för att 
kommunicera verksamheten vid LTV-fakulteten 

Ansvarig: Dekan och prodekan 

Tidsplan: När SLU:s nya varumärkesplattform är beslutad (troligen 
VT 2018) 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

ii. Modernisera, stimulera, effektivisera och kvalitetssäkra fakultetens 
egen publicering och annan kunskapsspridning 

Ansvarig: Prodekan (huvudansvarig) i samarbete med dekan och 
chefen för enheten för samverkan och utveckling 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: Särskilt utvecklingsprojekt 

Särskilda medel: Särskilda medel kommer att avsättas för 
ändamålet. 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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2. Internt – aktiviteter kopplade till kommunikationsstrategin 
i. Inventera vad som görs inom kommunikationsstöd på olika nivåer 

och stärka befintliga strukturer 
Ansvarig: Dekan, prodekan och fakultetsdirektör 

Tidsplan: Inventering inleds VT 2018 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 

 

ii. Genomföra aktiviteter för att bättre synliggöra forskning internt 

Ansvarig: Dekan, prodekan och fakultetsdirektör 

Tidsplan: VT 2018 och framåt 

Hur: Innefattar bland annat nedanstående 

 Informationsskärmar i Alnarp liknande dem som finns i Ultuna 
och Umeå 

 Fakultetsdag 2018 
 Använda postrar från konferenser i olika sammanhang 

Uppföljning: I samband med uppföljning av handlingsplanen 
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Redogörelse för ärendet 

I februari 2017 antog fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten (FN-LTV) en ny 
strategi för LTV-fakulteten (SLU ID: SLU.ltv.2016.1.1.1-193). I strategin anges att 
”Med utgångspunkt från övergripande mål, samt ovanstående teman och 
utvecklingsområden, formuleras och konkretiseras LTV-fakultetens strategi till en 
flerårig handlingsplan med delmål och aktiviteter. Handlingsplanen beslutas av 
fakultetsnämnden och uppdateras efter halva strategiperioden.”. 

FN-LTV fattade vid ett tidigare tillfälle beslut om en övergripande plan för 
strategiprocessen (Dnr: SLU.ltv.2016.1.1.1-506) och bestämde då bland annat: 

 att det ska finnas en tydlig koppling mellan SLU:s strategiarbete och 
fakultetens och institutionernas/motsvarande strategiarbete 

 att det ska tas fram långsiktigt hållbara mått för att mäta indikatorer och 
följa trender inom fakultetens verksamhet 

 att det ska tas fram en handlingsplan för att konkretisera fakultetens 
strategi 

 att det ska tas fram strategier och handlingsplaner på 
institutionsnivå/motsvarande 

 att ledorden för det strategiska utvecklingsarbetet ska vara vetenskaplighet, 
kreativitet, öppenhet och ansvarstagande, i enlighet med SLU:s värdegrund 

 
Arbetet med att ta fram förslag till handlingsplanen präglades av stor delaktighet 
bland fakultetens medarbetare samt medarbetare vid dess stödfunktioner 
(hädanefter benämnda medarbetarna). Prioriteringen av inkomna förslag 
genomfördes av linjeorganisationen (dekan/prodekan/vicedekan, prefekter och 
fakultetsdirektör) tillsammans med fakultetsnämnden. Nedan redogörs för hur 
arbetet fungerade i praktiken. 

Projektorganisation 

Projektgrupp 

Fakultetshandläggare Ida Andersson (processledare) 
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Dekan Håkan Schroeder (dekan och processägare) 
Prodekan Lena Ekelund Axelson (prodekan och processägare) 
Fakultetsdirektör Margit Nothnagl (fakultetsdirektör) 
 
En projektwebbplats upprättades för arbetet, där medarbetarna kunde följa 
processen: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-
fakultetens-strategi/ Information om processen gavs även i fakultetens dekanbrev: 
https://blogg.slu.se/dekanerltv/  

Förslagsfas 

Medarbetarna ombads under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 att komma 
in med förslag till konkreta aktiviteter i den strategiska handlingsplanen. I 
förslagsfasen har arbetet i, så lång utsträckning som varit möjligt, bedrivits på såväl 
svenska som engelska, i syfte att inkludera samtliga medarbetarna. 

2016-11-17 genomfördes ett gemensamt möte för ämnesansvariga, prefektgrupp 
LTV, fakultetsledningens arbetsgrupp, ordförande studentkårer, 
programnämndsledamöter, administrativa nyckelpersoner, programstudierektorer, 
studierektorer FU, plattformsledare och samverkanslektorer för att diskutera 
innehållet i LTV-fakultetens strategi. Mötet avslutades med en 
brainstormingsövning där mötesdeltagarna skrev förslag till handlingsplanen. För 
att säkerställa att utbildningsperspektivet skulle komma med bland förslagen 
genomfördes brainstormingsövningar också i fakultetens forskarutbildningsnämnd 
och på GUS (grundutbildningssamverkansmöte där bland annat 
grundutbildningsansvariga på institutionerna deltar). 

Möjligheter för medarbetarna att lämna förslag gavs under vårterminen 2017 också 
genom en webbenkät, samt via särskilda förslagshäften som trycktes upp och 
delades ut på institutioner och andra enheter. Studentkårerna gavs också möjlighet 
att inkomma med förslag, vilket Alnarps Studentkår gjorde. Respektive chef 
ansvarade för att häftena samlades in och att förslagen skickades till 
processledaren. 

De frågor som ställdes i förslagshäftena och webbenkäten var: 

Med utgångspunkt i de övergripande målen och temana i vår strategi 
– Vad kan göras inom LTV-fakulteten för att du/din grupp ska få 
förbättrade möjligheter att utföra framgångsrikt arbete? // Based on 
the overall objectives and themes of our strategy - What can be done 
within the LTV faculty so that you / your group can improve your 
opportunities to work successfully? 

Andra idéer/förslag gällande utvecklingsarbete inom LTV-
fakulteten? // Other ideas / suggestions regarding the development 
within the LTV Faculty? 



 PM: Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 

 3(5) 

Insamlingen fungerade olika på olika institutioner/enheter. I vissa fall hölls t.ex. en 
kort workshop för medarbetarna och i andra fall fanns förslagshäftet tillgängligt på 
fikabordet. Respektive chef bestämde arbetssätt för den egna enheten. 

Förslagsfasen avslutades 2017-04-30. Totalt kom fler än 200 förslag in, varav flera 
hade diskuterats i olika grupper inför inlämnandet. 

Prioriteringsfas 

Fakultetsnämnden hade på mötet 2017-03-15 särskilda diskussioner om 
handlingsplanens koppling till SLU:s strategi, vilket var en viktig utgångspunkt för 
arbetet utöver medarbetarnas förslag. 

De inkomna förslagen från medarbetarna sammanställdes och strukturerades med 
strategin som utgångspunkt. Förslagen gjordes tillgängliga för medarbetarna via 
projektwebbplatsen. De var då anonymiserade. 

I analys- och prioriteringsarbetet har projektgruppen haft kontinuerlig dialog om 
handlingsplanen med prefektgruppen, fakultetsnämnden och fakultetsledningens 
arbetsgrupp vid gruppernas ordinarie möten (för definitioner av grupper se 
dekanbeslut SLU ID SLU.ltv.2016.1.1.1-378).  

2017-06-15 genomfördes dessutom ett gemensamt möte för fakultetsnämnden och 
prefektgruppen, där övergripande teman till handlingsplanen diskuterades. Inför 
mötet skickade projektgruppen ut ett diskussionsunderlag som rörde fem viktiga 
områden som utkristalliserat sig under arbetets gång:  

 Rekrytera och behålla högsta kompetens – medarbetare 

 Mötesplatser för medarbetare och studenter – virtuella och fysiska. Odla 
samarbetskultur och förstå olika synsätt. Utveckla tvär- och 
mångvetenskap. 

 Forskningskommunikation – kunskapskedjan 

 Dialog/utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå samt 
forskarutbildning 

 Riktningar och prioriteringar. 

Resultatet från detta möte har varit utgångspunkt för beslutsfasen. 

Beslutsfas 

Efter prioriteringsfasen följde beslutsfasen, där projektgruppen arbetade vidare 
med ett beslutsförslag. 

2017-08-30 diskuterades ett utkast med punkter till handlingsplanen i 
fakultetsnämnden. Utkastet reviderades därefter. 
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2017-09-01 diskuterades utkastet till handlingsplanen i prefektgruppen. Utkastet 
reviderades därefter. 

2017-09-19 och 2017-09-21 diskuterades utkastet till handlingsplanen i 
fakultetsnämndens arbetsutskott (AU-LTV) respektive fakultetsledningens 
arbetsgrupp med särskilt fokus på att utse ansvariga och prioritera aktiviteterna 
tidsmässigt. 

Mellan dessa möten har projektgruppen haft möten för att bearbeta 
beslutsförslaget. 

Vid FN-LTV:s möte 2017-10-04 diskuterades ett beslutsförslag. Då det fortsatt 
fanns saker som nämnden ansåg behövde utvecklas i beslutsunderlaget 
ajournerades punkten. Nämndsledamöterna hade möjlighet att inkomma med 
ytterligare skriftliga synpunkter efter mötet. Ett reviderat utkast diskuterades på 
AU-LTV:s möte 2017-10-25. Därefter utarbetades ett slutgiltigt beslutsförslag och 
nämnden fattade beslut om handlingsplanen 2017-11-08. 

Personalorganisationerna informerades inför beslutet. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Utgångspunkt för arbetet med handlingsplanen har varit SLU:s och LTV-
fakultetens strategi samt de förslag till konkretisering av denna som fakultetens 
medarbetare och stödfunktioner lämnat. Fastställandet av handlingsplanen innebär 
förbättrade möjligheter att realisera de mål som satts upp i strategin, genom att de 
bryts ner till konkreta aktiviteter. 

Bilagor 

Bilaga 1 Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 

Sändlista 

Dekan Håkan Schroeder 
Prodekan Lena Ekelund Axelson 
Fakultetsnämndens ledamöter och suppleanter 
Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mats Gyllin 
Vicedekan för utbildning på forskarnivå Helena Hovmalm Persson 
Prefekt Anders Carlsson 
Prefekt Rickard Ignell 
Prefekt Ingrid Sarlöv Herlin 
Prefekt Christina Lunner Kolstrup 
Prefekt Linda Tufvesson 
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Prefekt Lars Johansson 
Enhetschef Kristina Santén 
Fakultetsdirektör Margit Nothnagl 
Fakultetshandläggare Ida Andersson 

För kännedom 

Stf prefekt Sara Spendrup 
Stf prefekt Mariette Andersson 
Stf prefekt Håkan Asp 
Bitr prefekt Bruno Santesson 
Stf prefekt Arne Nordius 
Stf prefekt Åsa Lankinen 
Programchef kompetenscentrum för växtförädling Eva Johansson 
Kommunikatör Anette Neldestam Larsson 
Administrativ chef/Fakultetsekonom Ewa Berthagen 
Fakultetsekonom Thomas Welwert 
Driftchef Alexandra Nikolic 
Utbildningsledare Kristine Kilså 
Forskningssekreterare Tomas Österman 
HR-specialist Kristin Larsson 
Bibliotekarie Camilla Söderquist 
Servicechef Mats Svensson 
Platsansvarig IT Alnarp Bryan Finn 
SACO, Andrus Kangro 
SACO, Sharon Hill 
ST, Jörgen Olsson 
SEKO  
Alnarps studentkår, ordf_ask@stud.slu.se 
Ultuna studentkår, uls_utb@stud.slu.se 
Alnarps lantmästarkår, lmk-ordforande@stud.slu.se 
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