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Strategiprocess
- översikt LTV (version 2016-05-25)
Fakultetens strategi
FN-LTV har det övergripande ansvaret och fattar de strategiska besluten.
Projektgrupper för beredning
•

Övergripande strategi och handlingsplan för fakulteten inklusive kommunikationsplanering
Dekan, prodekan, VicedekanGU, fakultetsdirektör, processledare, fakultetskommunikatör, vid
behov t.ex. vicedekanFU, vicedekan internationalisering, vicedekan forskningsstrategisk
utveckling, HR-specialist. Stöd från GHAL och fakultetskansliet. PG, FLAG referensgrupper

•

Indikatorer
Forskningssekreterare, fakultetsekonom, administrativ chef, processledare, prodekan. FLAG är
styrgrupp och PG referensgrupp. Stöd från relevanta administrativa avdelningar och –enheter.

Institutionernas strategier
Övergripande planering och diskussioner i PG, ledningsgruppen på respektive institution driver
arbetet.
SLU:s strategi
Relevanta LTV-representanter & suppleanter i SLU-övergripande organ (UN, Fomar, Sar, LR)

2021:
*Slutuppföljning
*Utvärdering
arbetssätt

Strategiprocess LTV – översikt
2016
Apr

2017
Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

SLU:s
strategi

*Remiss *Info om *Styrelsen
deadline arbete med 16 jun.
22 april strategi och beslut om
inriktningsd strategin
okument till
fak. 15 maj

*Fakultetsd *Info om
*Rektor fattar
agen 25 aug arbete med beslut om
information inriktningsdo inriktningsdok
till medarb. kument till umenten
fak. 15 sept.

LTV:s
strategi

*Diskuter
a vision,
verksamh
etsidé
*Diskuter
a upplägg

*FN‐LTV 25
maj beslut
om process
strategiarbet
et.
* Riskanalys

*Workshop
*Fakultetsd *Vision,
agen 25 aug verskamhetsi om mål 4 okt.
m. FN &
information dé
prefekter, stf
till medarb. *Nuläge,
uppdatering prefekter
av
omvärldsana
lys

Projekt
indikatorer
och trender

VT16: Diskussioner om
metod och dimensioner för
indikatorer och trender
påbörjas. FLAG, PG

Nov

Dec

VT

HT

VT

2019
HT

VT

2020
HT

VT

HT

*Troligen
beslut om
SLU:s
strategi
2021 

*17 nov
Workshop
med
ämnesansv
ariga m.fl.
*Samråd
mellan fak.
i ledn.råd

*FN‐LTV 14 *Slutuppfö
dec. TUT ljning
inför beslut strategi
om strategi 2014‐2016
*FN‐LTV
för LTV
möte 1

*Troligen
beslut om
LTV:s strategi
2021 

*Halvtidsup
pföljning

beslut om
strategi för
LTV

HT16: Lämpliga former för indikatorer och trender
diskuteras i förhållande till strategin. Förslag på vad som
ska mätas och hur mejslas fram i en flerstegsprocess.
FLAG, PG, TUT FN

*FN‐LTV 14
dec. TUT
process
handlingspl
an (HPL)

LTV:s
handlingspl
an

2018

*FN‐LTV
beslut om
indikatore
r

*Årlig
*Halvtidsup *Årlig
uppföljning pföljning uppföljning
i samb. m.
i samb. m.
bokslut
bokslut

*Slutuppf *Genomf.
öljning
aktiviteter
HPL 2016‐
2017
*FN‐LTV
beslut
fak. HPL

*Forts.
genomf.
aktiviteter
*Fördjupad
riskanalys

*Årlig
uppföljning
i samb. m.
bokslut

*Forts.
*Forts.
*FN‐LTV *Genomf. *Forts.
aktiviteter genomf.
genomf.
genomf.
beslut
aktiviteter aktiviteter
aktiviteter uppdatera
*Halvtidsup HPL
pföljning

Samordna processerna

Institutione
rs/enheters
strategier
och
handlingspl
aner

* Kartlägga
status
institutione
rs/enheters
strategier

*PG börja
diskussion
process
framtagn
inst.strat. o
koppling till
fak strat

*Prefekt *Prefekt
beslut om beslut om
(uppdater inst. HPL
ad) inst.
strategi

*Genomf. *Forts.
aktiviteter genomf.
* Börja anv. aktiviteter
strat. mål i
medarbetar
samtal (?)

*Forts.
* Forts.
* Forts.
*Forts.
genomf.
genomf.
genomf. genomf.
aktiviteter aktiviteter aktiviteter aktiviteter
*PG
halvtidsup
pföljning
inst. strat.

