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Handlingsplan för att konkretisera LTV-
fakultetens strategi 

Vision 

”LTV-fakulteten bidrar till en nationell och internationell hållbar utveckling 
genom verksamheter i världsklass inom Landskap, Trädgård och Växtproduktion.” 

ur LTV-fakultetens strategi 2014-2016 (dnr SLU.ltv.2014.1.1.1-679) 

Syfte 
Handlingsplanen är ett långsiktigt planeringsinstrument, med flerårig horisont, som 
syftar till att konkretisera målen i SLU:s och LTV-fakultetens strategier. Utöver 
dessa finns också institutionernas strategier och handlingsplaner. De aktiviteter 
som finns i LTV-fakultetens handlingsplan är av fakultetsövergripande karaktär 
och/eller av fakultetsövergripande intresse. Planeringen bygger på en grundlig 
analys av potentialen inom LTV-fakultetens verksamhet för att nå målen i 
strategin, samt iakttagelser av förändringar i omvärlden. 

Handlingsplanen utgör en del av den årliga verksamhetsplaneringen vid fakulteten 
och är därmed också det dokument som redovisar planerade åtgärder på LTV-
fakulteten för genomförande av SLU:s strategi till SLU gemensam nivå. 

Handlingsplanen omfattar såväl strategisk planering av den löpande verksamheten 
som tidsavgränsade projekt och uppdrag. 

Dokumentet utgör en tydlig riktlinje för LTV-fakultetens verksamhet och dess 
övergripande utveckling. Handlingsplanen ska vara känd av medarbetare inom 
LTV-fakulteten och särskilt väl känd av personer med ledningsansvar. 
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Arbetsformer 
Handlingsplanen beslutas av fakultetsnämnden och följs upp och uppdateras 
årligen, koordinerat med annan verksamhetsplanering. Uppdatering av 
handlingsplanen kan innebära såväl att genomförda aktiviteter tas bort som att nya 
aktiviteter läggs till eller att aktiviteter för den långsiktiga planeringen 
omdefinieras. Aktiviteterna skrivs i punktform för att dokumentet ska vara enkelt 
att uppdatera. 

För varje aktivitet framgår svaret på frågorna  

Vad? vilken den planerade aktiviteten är 

Varför? vilka strategiska mål aktiviteten bidrar till att uppfylla 

Vem? vilken/vilka funktion/er som har ansvar för genomförande 

Hur? eventuella direktiv om hur utförandet ska gå till 

När? tidsram och deadline för aktiviteten 

Resurser? eventuella resurser som knyts till aktiviteten 

Uppföljning? former och ansvar för uppföljning av aktiviteten 

Ansvaret för verkställande av de beslut som handlingsplanens olika aktiviteter 
föranleder ligger på olika funktioner i enlighet med SLU:s och LTV-fakultetens 
delegationsordningar. 

I anslagsfördelningsprinciper för 2015 har 500 tkr avsatts för arbete med 
fakultetens strategiska handlingsplan. Dekanus disponerar dessa medel. 

Processen och arbetssättet ska utvärderas vårterminen 2016. 
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Aktiviteter och genomförande 
1. Utveckla formerna för fakultetens möjligheter att påverka utveckling av 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inom ramen för SLU:s nya 
GU-organisation. 
Arbetsformerna ska bidra till att förtydliga beslutsmandat, beslutsvägar och 
arbetssätt. De ska också ge möjligheter att följa kvalitetsutvecklingen och 
kunna påverka frågor om koppling mellan utbildning, forskarutbildning, 
forskning och samverkan vid fakulteten och dess ämnesområden. 

• Former för att inom LTV-fakulteten arbeta med 
kvalitetsutveckling, uppföljning av och identifiering av framtida 
möjligheter för utbildningen, inom ramen för fakultetens uppdrag 

• Dialogformer mellan fakulteten och GU-organisationen, särskilt 
PN-L&T, PN-N&J och UN 

Hur & Vem 
Dekanus/fakultetsdirektör gör uppdragsbeskrivning och utser 
projektledare, vilken i sin tur ger förslag till projektorganisation och 
levererar projektplan. Projektledning från fakultetskansli LTV. 
Fakultetsnämnden utser referensgrupp för arbetet. De föreslagna 
arbetsformerna ska kunna fungera inom ramen för nuvarande 
delegationsordning. Inom uppdraget ska relaterat utvecklingsarbete på 
SLU-gemensam nivå beaktas. Dialog med övriga fakulteter inom SLU. 
Efter utredningen fattas eventuella nödvändiga beslut och arbetsformerna 
implementeras och kommuniceras till fakultetens medarbetare.  
När 
Beslut om utredningsuppdrag januari 2015. 
Strategisk diskussion om grundutbildning i FN-LTV februari 2015. 
Rapport om utredning av arbetsformer färdig under första halvan av 2015. 
Implementering av arbetsformer under läsåret 2015/2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera övergripande strategiska mål, särskilt mål B och D. 
 
 

2. Initiera en bred strategisk diskussion om rekrytering och finansiering av 
doktorander och forskarutbildning vid LTV-fakulteten, bl.a. inför 
anslagsfördelningsprinciper för 2017.  
Hur & Vem 
FN-LTV gör uppdragsbeskrivning till FUN-LTV gällande att utreda och ta 
fram förslag till framtida utformning av finansieringsformer för 
doktorander och forskarutbildning vid LTV-fakulteten. Institutionernas 
prefekter/kontaktpersoner för forskarutbildning ska konsulteras i arbetet. 
Fakultetsdirektören utser administrativt stöd för uppdraget. 
När 
Beslut om utredningsuppdrag februari 2015. 



Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 
 

4(10) 
 

Utredningsrapport färdig under 2015. 
Strategiska diskussioner i FN-LTV november 2015 och inför beslut om 
anslagsfördelningsprinciper 2017. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera övergripande strategiska mål, särskilt mål A, B och C. 
 
 

3. Skapa arbetsgrupper för samarbete inom forskning och utveckling över 
institutionsgränserna inom LTV-fakulteten och SLU, i syfte att fullgöra 
fakultetens uppdrag för verksamhetsområden och SLU-gemensamma 
områden. 

• Verksamhetsområde: Trädgård 
• Verksamhetsområde: Landskap 
• SLU-gemensamt område: Mat – inför Food KIC (även i samarbete 

med andra lärosäten) 
• SLU-gemensamt område: Hälsa 

Hur &Vem 
Dekanus skriver uppdragsbeskrivningar och utser arbetsgrupper för 
utveckling av respektive del. Fakultetens prefekter ska vara delaktiga i 
arbetet. Fakultetsdirektören utser administrativt stöd för respektive 
uppdrag. 
När 
Trädgård start 2014. Rapport till FN-LTV februari 2015. 
Landskap start 2014. Rapport till FN-LTV juni 2015. 
Mat – inför Food KIC start 2015. 
Hälsa start 2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera övergripande strategiska mål, särskilt mål A, D, E G, H och L. 
 
 

4. Arrangera lära-känna-aktiviteter för fakultetens medarbetare i 
kombination med möjligheter till mingel och spontana möten över 
institutions- och ämnesgränser. 

• Anordna och vidareutveckla konceptet forskningsluncher i Alnarp 
för fakultetens forskare 

• Anordna lärarluncher 
• Anordna en fakultetsdag för LTV:s medarbetare 2015 
• Anordna symposier med fokus på utvecklingsländer 
• Anordna tematiska ”forskningsfestivaler” för olika ämneskluster 

enligt modell på institutionen för stad och land 
Hur & Vem 
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Fakultetskansli LTV och kommunikationsavdelningen planerar och 
genomför forskningsluncher, lärarluncher, handledarluncher och 
fakultetsdag i samråd med dekan/prodekan/vicedekaner. Symposier med 
fokus på utvecklingsländer anordnas av vicedekanus för 
internationalisering, i samarbete med SLU Global. Forskningsfestivaler 
anordnas av minst två institutioner i samverkan. 
När 
Forskningsluncher minst 2 gånger per termin. 
Lärarluncher varje vecka under terminstid. 
Fakultetsdag augusti 2015. 
Symposium East Africa februari 2015. Övriga ej tidssatta. 
Tidpunkt för forskningsfestivaler bestäms av berörda institutioner. 
Uppföljning 
Varje evenemangsform följs upp för sig. Även uppföljning i samband med 
uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera övergripande strategiska mål, särskilt mål D och F. 
 
 

5. Genomföra en översyn av fakultetens ämnesstöd till ämnesområden inom 
forskning, med start inför fakultetens anslagsfördelning för 2016. 
Översynen ska hantera frågor om eventuella förändringar i det strategiska 
stödet till fakultetens ämnesområden. Eventuella omfördelningar ska inte 
medföra alltför drastiska omfördelningseffekter i förhållande till 
föregående verksamhetsår. Beskrivningar av ämnesområdena ska tas fram. 
Hur & Vem 
Prodekanus driver arbetet i dialog med prefekterna. Fakultetsdirektören 
utser administrativt stöd för uppdraget. Beslut om ämnesstöd i 
fakultetsnämnden. 
När 
2015, underlag inför anslagsfördelningsbeslut för verksamhetsåret 2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera övergripande strategiskt mål, särskilt mål C. 
 
 

6. Analysera och förbättra processen för kompetensförsörjning och 
tillsättning av högre tjänster inom LTV-fakulteten. 
Analysen ska behandla frågeställningar om 

• Fakultetens kompetensförsörjning och rekryteringsplanering 
• Rätt inriktning på utlysta tjänster i förhållande till strategiska mål 

på olika nivåer inom SLU 
• Balans mellan utbildning, forskning, samverkan och FOMA inom 

och mellan tjänster 
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• Skapandet av attraktiva tjänster 
• Hänsynstagande till personlig lämplighet vid tjänstetillsättningar. 

Hur &Vem 
FN-LTV fattar beslut om uppdragsbeskrivning och tillsätter projektledare, 
vilken i sin tur ger förslag till projektorganisation och levererar projektplan 
till dekanus. Fakultetsnämnden utser referensgrupp för arbetet. Efter 
utredningen fattas eventuella nödvändiga beslut och den nya processen 
implementeras och kommuniceras till fakultetens medarbetare. 
Fakultetsdirektören utser administrativt stöd för uppdraget. 
När 
Analysrapport presenteras för FN-LTV december 2015. 
Implementering 2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Samtliga övergripande strategiska mål, särskilt mål A, B och F. 
 
 

7. Upprätta plan för inriktning för och finansiering av fakultetens strategiska 
satsningar på forsknings- och utbildningsfaciliteter samt 
samverkansresurser. 
Utgångspunkt för planen ska vara stöd till verksamhet inom forskning, 
utbildning och fortlöpande miljöanalys. 

• Genomgång och utvärdering av samt förslag till 
utvecklingsmöjligheter för de samverkansstödjande 
verksamheterna, såväl när det gäller inriktning som finansiering 

• Genomgång och utvärdering av samt förslag till 
utvecklingsmöjligheter för utbildnings- och forskningsfaciliteter, 
såväl när det gäller inriktning som finansiering 

Hur &Vem 
FN-LTV beslutar om uppdragsbeskrivning och tillsätter projektledare, 
vilka i sin tur ger förslag till projektorganisation och levererar projektplan 
för respektive uppdrag till dekanus/prodekanus. Inom uppdragen ska 
relaterat utvecklingsarbete på SLU-gemensam nivå beaktas. 
Fakultetsdirektören utser administrativt stöd för respektive uppdrag. Beslut 
om planen fattas av FN-LTV. 
När 
Uppdragsbeskrivning beslutas av FN-LTV i februari 2015. 
Utredningarna ska slutföras och rapporteras till FN-LTV september 2015. 
Beslut om planen i FN-LTV november 2015. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt mål C och E. 
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8. Samordna och utveckla forskarstödsfunktionerna. 

Områden som är viktiga att vidareutveckla är 
• Proaktivitet, marknadsföring och matchning av fakultetens 

forskargrupper vid utlysningar av externa forskningsmedel 
• Stöd vid publicering 
• Internkommunikation om forskarstöd 

Hur & Vem 
Fakultetsdirektören gör uppdragsbeskrivning och tillsätter projektledare 
samt arbetsgrupp med representation från relevanta stödfunktioner, med 
syfte att hitta förbättrade former för samordning, dialog, strukturer och 
rutiner. Dekanrådet är styrgrupp och ledningsgruppen är referensgrupp. 
Arbetet ska samordnas med utveckling av forskarstödsfunktioner på SLU-
gemensam nivå. 
När 
Behovsanalys och första pilotprojekt under 2015. 
Fakultetsdirektören beslutar om samordnade och förbättrade former för 
forskarstödet inom LTV-fakulteten 2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt mål A. 
 
 

9. Starta ”Kompetenscentrum Företagsledning” i Alnarp, med inriktning mot 
småföretagande. 
Initiativet sker i samarbete med Center for Family Enterprise and 
Ownership vid Jönköping International Business School, samt andra 
berörda delar inom SLU. Genom att kombinera forskning, utbildning och 
samverkan inom området företagsledning (t ex strategi, marknad, 
arbetsmiljö och innovation), är syftet ytterst att bidra till lönsamhet, 
utveckling och hållbar tillväxt för företag inom de gröna näringarna. 
Hur & Vem 
Dekanus och rektor gör uppdragsbeskrivningar. Styrgrupp finns inom 
ramen för institutionen för AEM, som är central för denna satsning. 
Institutionens ledning står för projektledning i utvecklingsfasen. 
Möjligheter för medverkan från andra institutioner vid fakulteten ska 
beaktas i arbetet. Fakultetsdirektören utser administrativt stöd. 
När 
Centret inrättas 2015. 
Uppföljning 
Former för uppföljning bestäms inom ramen för projektet. Även 
uppföljning i samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Resurser 
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Särskild satsning från SLU:s rektor, LTV-fakulteten och externa 
intressenter. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt mål E och L. 
 
 

10. Bedriva aktivt arbete med SLU:s och fakultetens värdegrund bland 
medarbetarna 

• Värdegrundsarbete med anknytning till medarbetarskap, 
arbetsmiljö och hälsa 

• Värdegrund som tema för fakultetsdagen 2015 
• Värdegrundsarbete på institutions- och enhetsnivå – Vad betyder 

värdegrunden för oss? 
Hur &Vem 
Dekanus/fakultetsdirektör ger uppdrag till respektive chef att ansvara för 
att arbetet drivs på den egna institutionen/enheten. Personalavdelningen i 
samarbete med kommunikationsavdelningen och fakultetskansli LTV 
tillhandahåller samordning och verktyg. Inom uppdraget ska relaterat 
utvecklingsarbete på SLU-gemensam nivå beaktas. 
När 
Förberedelser och planering under första halvan av 2015. Kick-off för 
medarbetarna på fakultetsdagen 2015. Därefter igångsättning av arbete på 
institutions- och enhetsnivå 2015-2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
I dekanus återkommande institutionsdialoger med prefekterna. 
I lika villkorsutskottet. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt LTV-fakultetens värdegrund samt mål F. 
 
 

11. Ta fram en kommunikationsstrategi för LTV-fakulteten. 
Utgångspunkt för kommunikationsstrategin ska vara stöd till verksamheten 
inom utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Arbetet ska även 
syfta till att förbättra dialogen mellan akademin och stödfunktionerna. 

• Internkommunikation 
• Externkommunikation 

Hur & Vem 
Dekanus/fakultetsdirektör gör uppdragsbeskrivning och tillsätter 
projektledare, vilken i sin tur ger förslag till projektorganisation och 
levererar projektplan. Projektledning från kommunikationsavdelningen. 
Ledningsgruppen är referensgrupp för arbetet. Kommunikationsstrategin 
beslutas av FN-LTV. Inom uppdraget ska relaterat utvecklingsarbete på 
SLU-gemensam nivå beaktas. 
När 
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Projektledare tillsätts i januari 2015. 
Beslut om kommunikationsstrategin i FN-LTV vårterminen 2016. 
Uppföljning 
I samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt LTV-fakultetens värdegrund samt mål A, B 
och F. 

 

Utvecklingsprojekt vilka initieras av LTV-fakulteten men som 
huvudsakligen bedrivs av/i samarbete med andra enheter inom 
SLU samt andra organisationer. 

12. Samordna stödfunktionerna i Alnarp genom att tydliggöra formerna för 
samarbete och kommunikation, såväl internt som mellan stödfunktionerna 
och akademin. 

• Öka samarbetet inom stödfunktionerna 
 Ledningsgruppsutveckling inom stödfunktionerna i Alnarp 

– se över uppdrag, förväntningar och resursfördelning 
 Gemensam planering och uppföljning – utvärdering av 

stödfunktionerna under 2015 
• Förbättra det upplevda stödet  

 Snabbt och behovsstyrt stöd i praktiska frågor – ”en väg 
in” 

 Strukturerad och kontinuerlig dialog mellan akademin och 
Uadm – diskutera behov, synliggör och kommunicera 
stödfunktionernas arbete (t.ex. bättre kommunikation och 
samarbete kring systemstöd) 

 Skriftliga rutiner, checklistor, utbildningar och personlig 
hjälp 

Hur & Vem 
Arbetet leds av fakultetsdirektören och cheferna inom stödfunktionerna. 
Dekaner, prefekter, och i viss mån alla medarbetare är referensgrupp för 
arbetet. Utvecklingsarbete genom möten och utvecklingsdagar. Även 
uppföljning i samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
När 
2015-2016 
Uppföljning 
Uppföljning inom stödfunktionerna december 2016. Även uppföljning i 
samband med uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt mål C och F. 
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13. Utvecklingsarbete i form av riktade projekt för ändamålsenlig 
lokalförsörjning och campusutveckling, i syfte att stödja fakultetens 
forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys samt samverkans- och 
stödfunktioner i Alnarp och Ultuna. 
Utvecklingsarbetet ska inordnas under och integreras med arbetet med 
campusutveckling och lokalplanering på SLU-gemensam nivå. 
Medarbetare inom LTV och relevanta stödfunktioner ska ingå i referens- 
och styrgrupper. Medarbetarna ska få tillgång till regelbunden information 
om arbetet i projekten. 

• Campusutvecklingsprojekt: 
• Green Innovation Arena Campus Alnarp (GIA), Alnarp 
• Studentbostäder, Alnarp 
• Kunskapsparken, Ultuna 

• Lokalförsörjningsprojekt, prioriteringsordning i tid: 
i. Nya Biotronen och anpassning av angränsande byggnader, 

Alnarp 
ii. Utveckling av Alnarpsgården, Alnarp 

iii. Vegetum, Alnarp 
Vem 

• GIA – projektledning inom LTV-fakulteten. Dekanus gör 
uppdragsbeskrivning 

• Studentbostäder – projektledning inom avdelningen för 
infrastruktur (Infra), fastighetsförvaltningen. Referensgrupp med 
representanter från SLU, Akademiska Hus och Lomma kommun 

• Kunskapsträdgården – projektledning inom fakultetskansli LTV 
• Nya Biotronen – projektledning inom Infra, SLU lokaler 
• Alnarpsgården – projektledning inom Infra. Referensgrupp för 

berörda enheter inom SLU 
• Vegetum – projektledning inom Infra, SLU lokaler 

 
Uppföljning 
Löpande uppföljning inom dekanrådet. Även uppföljning i samband med 
uppföljning av denna handlingsplan. 
Varför 
Flera strategiska mål, särskilt mål C, E och F. 
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trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 
Fakultetsnämnden 2014-12-10, §332 

BESLUTSOMSLAG/PM 
2014-12-10 

Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens 
strategi 

Beslut 
att fastställa handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi i enlighet 
med bilaga 1; 

Redogörelse för ärendet 
I juni 2014 antog fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten (FN-LTV) en ny strategi 
för LTV-fakulteten (dnr SLU.ltv.2014.1.1.1-679). I strategin anges att ”LTV-
fakultetens strategi omsätts till en årlig handlingsplan som beslutas av 
fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten”. 

FN-LTV fattade vid samma tillfälle beslut om en plan för processen med att ta 
fram denna handlingsplan (Dnr: SLU.ltv.2014.1.1.1-678) och bestämde då bland 
annat: 

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

- att planen ska utformas på ett liknande sätt som handlingsplanen för 
LTJ-fakultetens strategi (dnr SLU ltj1.0-112/2012); 

- att handlingsplanen ska uppdateras årligen av fakultetsnämnden under 
strategins giltighetstid; 

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 
chefer inom stödjande funktioner). Syftet med detta arbetssätt framgår av ovan 
nämnda processbeslut. Nedan redogörs för hur arbetet fungerade i praktiken. 
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Projektorganisation 

Projektgrupp 
Fakultetshandläggare Ida Andersson (projektledare) 
Kommunikatör Anette Neldestam (projektkommunikatör) 
Dekanus Håkan Schroeder (verksamhetsledare) 
Prodekanus Eva Johansson (verksamhetsledare) 
Fakultetsdirektör Margit Nothnagl (administrativ verksamhetsledare) 
 
Projektgruppen har arbetat utifrån en särskild projektplan och 
kommunikationsplan. En projektwebbplats upprättades för arbetet, där 
medarbetarna har kunnat följa processen. 

Förslagsfas 
Medarbetarna ombads komma in med förslag till konkreta aktiviteter i den 
strategiska handlingsplanen. Kick-off för arbetet och inledning av förslagsfasen 
gjordes på LTV-fakultetens fakultetsdag 2014-08-25. I förslagsfasen har arbetet i, 
så lång utsträckning som varit möjligt, bedrivits på såväl svenska som engelska, i 
syfte att inkludera de icke-svensktalande medarbetarna. 

Möjligheter för medarbetarna att lämna förslag gavs genom en webbenkät, som 
genomfördes av projektledaren, 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 
projektledaren. 

De frågor som ställdes i förslagshäftena och webbenkäten var: 

Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i vår strategi – Vad kan göras 
inom LTV-fakulteten för att du/din grupp ska få förbättrade möjligheter att 
utföra framgångsrikt arbete? Tänk gärna igenom några av frågorna – Vad? 
Varför? Vem? Hur? När? när förslaget skrivs. Det finns inget rätt eller fel – 
alla förslag/idéer är välkomna! 

 Based on the objectives and activities of our strategy - What can be done 
within the LTV faculty so that you / your group can improve your 
opportunities to work successfully? Please think through some of the 
questions - What? Why? Who? How? When? when the proposal is written. 
There is no right or wrong - all suggestions / ideas are welcome! 

Andra idéer/förslag gällande utvecklingsarbete inom LTV-fakulteten? 

Other ideas / suggestions regarding the development within the LTV 
Faculty? 
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2014-09-22 hölls ett särskilt möte i campusstödsgruppen, där chefer/ansvariga 
inom stödfunktionerna i Alnarp samlades. På mötet presenterades processen för att 
ta fram handlingsplanen och stödfunktionernas medarbetare bjöds in att delta i 
arbetet. 

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. 

Utöver insamling av förslag via webbenkät och förslagshäften hölls 2014-09-16 ett 
särskilt halvdagsmöte för fakultetens utsedda ämnesansvariga, 
programstudierektorer, studierektorer för forskarutbildning, samverkanslektorer, 
utbildningsledaren och forskningssekreteraren. Utöver dessa personer deltog 
medlemmarna i projektgruppen. Syftet med mötet var att ”brainstorma” konkreta 
idéer till handlingsplanen. Sammanställningen av de idéer som kom fram på mötet 
gjordes av projektledaren och skickades efter mötet ut till deltagarna och övriga 
inbjudna.  

Förslagsfasen avslutades 2014-10-03. Totalt kom fler än 350 förslag in från 
medarbetarna genom fakultetsdagens kick-off, förslagshäften, webbenkät och ovan 
nämnda möte. 

Prioriteringsfas 
Projektledaren sammanställde och strukturerade de inkomna förslagen med 
strategin som utgångspunkt. Förslagen gjordes tillgänglig för medarbetarna via 
projektwebbplatsen. De var då anonymiserade. 

I prioriteringsfasen deltog, i enlighet med fakultetsnämndens beslut, chefer inom 
SLU:s linjeorganisation. 

2014-10-08 diskuterades de inkomna förslagen på ett dekanrådsmöte. Fokus låg på 
att urskilja övergripande teman i materialet. 

2014-10-16 hölls ett särskilt halvdagsmöte för fakultetsnämndens ledamöter samt 
adjungerade, prefekter, ställföreträdande prefekter och chefen för Movium. Syftet 
med mötet var att ge dekanus vägledning inför den slutliga prioriteringen av förslag 
till ingående aktiviteter i handlingsplanen. Arbetet utgick från de fler än 350 
inkomna förslagen. Samtliga prefekter med stöd av ställföreträdande prefekter, 
prodekanus/dekanus samt fakultetsdirektör tog med sig och presenterade de fem 
viktigaste förslagen till aktiviteter att prioritera i handlingsplanen, sett utifrån den 
egna institutionens verksamhet (för fakultetsdirektören gällde stödfunktionernas 
verksamhet och för dekanus/prodekanus verksamheten sedd utifrån ett 
övergripande perspektiv). Efter presentationerna hölls diskussioner i helgrupp. 
Dokumentation från mötet skickades ut till deltagarna och övriga inbjudna. 
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2014-10-20 hölls ett särskilt möte i campusstödsgruppen, där chefer/ansvariga 
inom stödfunktionerna i Alnarp samlades under ledning av fakultetsdirektören. 
Samtliga deltagare tog med sig de tre viktigaste förslagen till aktiviteter att 
prioritera i handlingsplanen, sett utifrån stödfunktionernas perspektiv. Från början 
var tanken att stödfunktionerna skulle ha en egen sida i handlingsplanen. Under det 
fortsatta prioriteringsarbetet framkom emellertid att akademins och 
stödfunktionernas prioriteringar var så likartade att det var bättre att arbeta in 
stödfunktionernas roll i handlingsplanens övriga aktivitetspunkter. 

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

2014-11-05 diskuterades ett utkast med punkter till handlingsplanen i 
fakultetsnämnden. Utkastet reviderades därefter. 

2014-11-14 diskuterades utkastet till handlingsplanen i ledningsgruppen med 
fakultetens prefekter och ställföreträdande prefekter. Utkastet reviderades därefter. 

2014-11-18 diskuterades utkastet till handlingsplanen i fakultetsnämndens 
arbetsutskott (AU-LTV). Utkastet reviderades därefter. 

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

Vid FN-LTV:s möte 2014-12-10 diskuterades ett slutgiltigt beslutsförslag och 
nämnden fattade beslut om handlingsplanen. 

Personalorganisationerna informerades inför beslutet 2014-12-09. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Utgångspunkt för arbetet med handlingsplanen har varit 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. 

LTV-fakultetens riskanalys 
LTV-fakultetens planering av riskåtgärder 2014 har delvis gjorts i samband med 
framtagandet av denna handlingsplan. Riskåtgärderna kommer att fastställs av 
dekanus i ett särskilt dokument (dnr SLU ltv 2014.1.1.2-830). 
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Bilagor 
Bilaga 1 Handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi 
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LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT 

Sakområde: Visioner och strategier av övergripande karaktär                    

Dokumenttyp: Måldokument/strategi   
Beslutsfattare: Fakultetsnämnd LTV-fakulteten 
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Bilaga till: Beslut FN §276 Dnr Slu.ltv.2014.1.1.1-679 

LTV-fakultetens strategi 2014-2016 

  
SLU:s styrelse – fakultetens uppdrag: 

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap LTV-fak 
(Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science) med bas i 
Alnarp ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena 
landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och 
utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, 
växtförädling och växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar 
för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.  

Vision  

LTV-fakulteten bidrar till en nationell och internationell hållbar utveckling genom 
verksamheter i världsklass inom Landskap, Trädgård och Växtproduktion. 

Verksamhetsidé 

LTV-fakulteten utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans 
förvaltning och hållbara nyttjande av dessa inom verksamhetsområdena Landskap, 
Trädgård, samt i samverkan med SLU:s övriga fakulteter inom ämnesområdena 
Växtförädling, Växtskydd och Odlingssystem. Fakulteten samverkar med SLU:s övriga 
fakulteter inom områdena miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion. Detta 
sker genom utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan med det omgivande 
samhället. 

 

 

 

 



LTV-fakultetens strategi 2014-2016 
 

2(6) 
 

Värdegrund  

LTV-fakultetens värdegrund bygger generellt på SLU:s värdegrund. Fakulteten vill dock 
lyfta och specificera vissa delar av värdegrunden som extra viktiga för fakulteten. 

• Öppenhet och förtroende – vi har en öppen dialog och transparens i våra 
arbetssätt och beslutsprocesser och tar tillvara allas kunskaper, kompetenser och 
engagemang.  

• Ansvarstagande och respekt – vi tar individuellt ansvar för kvaliteten i vårt 
arbete och för att bidra till en god utveckling av LTV som helhet. Vi tar ansvar för 
att bidra till en god arbetsmiljö för både oss själva och varandra. 

• Tydlighet och flexibilitet – vi bidrar aktivt till en välfungerande organisation och 
goda arbetsförhållanden som upplevs som tillåtande och kreativa. 

• Arbetsglädje och engagemang – inflytande och delaktighet för medarbetare och 
studenter är viktiga ledord i organisationens sätt att arbeta och bidrar till ett 
trivsamt och entusiasmerande arbetsklimat.   
 

Framgångsfaktorer  

För framgång vid LTV-fakulteten ska vi särskilt fokusera på: 

• Kvalificerad, efterfrågad forskning om angelägna nutida och framtida 
samhällsfrågor.  

• Högkvalitativ utbildning med modern pedagogik och nära forskningsanknytning. 
• Välutvecklad samverkan inom LTV och övriga SLU samt med externa 

samarbetspartners och intressenter. 
• God resurshushållning och långsiktig finansiering. 
• En välfungerande, positiv arbetsmiljö för medarbetare och studenter. 

 

Övergripande mål för LTV-fakulteten 

 Verksamheten på LTV-fakulteten är – utifrån sitt uppdrag – nationellt och 
internationellt välkänd för sin kvalificerade forskning om nutida och framtida 
samhällsfrågor, har en publicering av hög kvalitet och en hög nationell och 
internationell publikationsandel inom sina verksamhetsområden. 

 LTV:s utbildningar är eftertraktade och präglas av en forskningsnära och 
ämnesrelevant pedagogik med fokus på såväl studenternas kunskapsutveckling som 
personliga utveckling. Studenter som utbildas vid LTV är efterfrågade på 
arbetsmarknaden. 

 LTV har en långsiktigt hållbar finansiering för såväl forskning som utbildning och 
kännetecknas av god resurshushållning. 

 LTV är en viktig del av SLU:s gemensamma organisation och bidrar aktivt till 
institutions- och fakultetsövergripande samarbeten.  

 LTV har en välfungerande samverkan med externa regionala, nationella och 
internationella intressenter inom andra lärosäten, näringsliv och övriga samhället. 
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 LTV är en välkänd organisation och eftertraktad arbetsgivare där medarbetare och 
studenter trivs, utvecklas och tar gemensamt ansvar för utvecklingen.  

 

Aktiviteter för att nå de övergripande målen  

• Utveckla samarbeten för att stärka forskning, utbildning och innovation med 
intressenter inom SLU, andra utbildnings- och forskningsaktörer nationellt och 
internationellt inklusive utvecklingsländer samt näringsliv och övriga samhället. 

• Öka och stärka den vetenskapliga publiceringen.  
• Öka konkurrenskraften hos fakultetens forskning för externfinansiering och 

identifiera och nyttja flera finansieringskällor. 
• Stärka forskargrupperna.  
• Följa relevant utveckling i omvärlden och fånga och samordna möjligheter för att 

skapa utbyte och inspiration till nya forskningsidéer och gemensamma, större 
ansökningar. 

• Bidra till grundutbildningens program- och kursutveckling och arbeta för att det 
finns kvalificerade och skickliga lärare. 

• Verka för att utbildningen på grund- och avancerad nivå, såväl som 
forskarutbildningsnivå, är känd i Sverige och världen för sin höga kvalitet när det 
gäller forskningsanknuten och ämnesrelevant pedagogik, studiemiljö samt 
studenternas möjligheter att förbereda sig för framtida yrkesliv. 

• Utveckla fakultetens samverkansfunktioner som ett verktyg för strategisk 
utveckling inom forskning, utbildning och innovation. 

• Kartlägga, identifiera och ta fram strategier för fakultetens strategiskt viktiga 
regionala, nationella och internationella nätverk 

• Integrera det systematiska arbetet med arbetsmiljö- och lika villkors-frågor i den 
dagliga verksamheten. 

• Arbeta aktivt med ledar- och medarbetarutveckling, särskild vad gäller att skapa 
nya konstellationer/samarbeten. 

• Visa omtanke för varandra och fokusera på lösningar. 
• Använda långsiktig planering och kontinuerlig utvärdering av verksamheten som 

bas för beslut. 
• Verka för en hög delaktighet i beslutsprocesser.  

 
Mål och övergripande aktiviteter för verksamhets- och ämnesområden 
 
Verksamhetsområde Landskap 
 
Övergripande mål 
Inom verksamhetsområdet Landskap är verksamheten erkänd som en av de fem ledande 
landskapsarkitekturmiljöerna i världen för forskning, undervisning och samverkan inom 
hållbar utveckling, design, planering och förvaltning av urbana och rurala landskap. 
Verksamhetsområdet Landskap är en viktig och tydlig del av SLUs profilering och viktig i 
ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.   
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Övergripande aktiviteter  

• Förstärka den nationella och internationella profileringen av ”SLU Landskap” som 
en excellent miljö för forskning, undervisning och samverkan inom design, 
planering och förvaltning för hållbar utveckling. 

• Formera och utveckla ”SLU Landskap” till en utåtriktad, kraftsamlande och 
resurseffektiv institutionsövergripande plattform. 

• Skapa strategiskt ledarskap inom prioriterade ämnesområden för internationell 
positionering. 

• Tillvarata synergieffekter mellan verksamhetsområdena landskap, trädgård och 
jordbruk för att utveckla gemensamma styrkeområden. 

• Bygga strategiskt viktiga nationella och internationella nätverk. 
• Trygga utbildningens och forskningens kompetensförsörjning. 
• Utveckla samarbete inom SLU och med andra lärosäten för att stärka forskning, 

utbildning och innovation. 
• Utveckla samverkan med bransch och samhälle. 

 

Verksamhetsområde Trädgård 
 
Övergripande mål 
Verksamhetsområdet Trädgård är en tydlig profil för verksamheten vid Campus Alnarp 
och är Sveriges kunskapscentrum för hortikultur. Forskningen, undervisningen och 
samverkan inom verksamhetsområdet Trädgård är internationellt erkänd och bedrivs genom 
ett framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Samarbetet med övrig relevant 
forskning på SLU är en viktig del i framgångarna. Verksamhetsområdet Trädgård är en 
viktig och tydlig del av SLUs profilering. 
 
Övergripande aktiviteter 

• Tydliggöra och synliggöra verksamhetsområdet Trädgård och dess bidrag till att 
lösa framtidsfrågor rörande hälsa, livsmedel, miljö och affärsmöjligheter genom 
forskning, utbildning och innovation, internt och externt. 

• Utveckla ”SLU Trädgård” till en kraftsamlande och resurseffektiv 
institutionsövergripande plattform med huvudsäte på Campus Alnarp. 

• Stärka forskningen inom de trädgårdsinriktade ämnesområdena både 
inomvetenskapligt och mellan ämnesområden. 

• Tillvarata synergieffekter mellan verksamhetsområdena landskap, trädgård och 
jordbruk för att utveckla gemensamma styrkeområden. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Utveckla samverkan för att stärka forskning, utbildning och innovation inom SLU 

och med andra lärosäten. 
 

Ämnesområde Växtförädling 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom ämnesområdet Växtförädling är nationellt och internationellt erkänd 
genom sitt bidrag till en effektiv och hållbar produktion av livsmedel, foder och industriella 
produkter. Forskningen, undervisningen och samverkan inom utnyttjande och genetisk 
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förbättring av grödor bedrivs genom ett framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. 
Ämnesområdet Växtförädling är en viktig och tydlig del av SLUs profilering.   
 
Övergripande aktiviteter  

• Utveckla internationellt konkurrenskraftig grundläggande och tillämpad 
växtforskning för att möta utmaningarna i omställningen till en biobaserad 
ekonomi genom ett samarbete inom SLU och externt. 

• Arbeta med växtförädling genom hela kedjan forskning, prebreeding och 
sortframställning för nationella behov. Växtförädlingen beaktar såväl 
råvaruproduktionsledet som produktkvalitet. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Arbeta för att i högre grad få studenter att bli intresserade av växtförädling genom 

att paketera och namnge utbildningen inom området på ett attraktivt och 
intresseväckande sätt. 

• Leda den strategiska satsningen inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet 
växtförädling. 

• Utveckla samverkan för att stärka forskning, utbildning och innovation inom SLU 
och med andra lärosäten. 
 

Ämnesområde Växtskydd 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom Växtskydd utvecklar internationellt konkurrenskraftig grundläggande 
och tillämpad forskning inom växtskyddsbiologi för att möta utmaningarna i omställningen 
till en hållbar produktion och förvaltning. Forskningen, undervisningen och samverkan 
inom kemisk ekologi, integrerat växtskydd och resistensbiologi bedrivs genom ett 
framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Ämnesområdet Växtskydd är en viktig och 
tydlig del av SLUs profilering.   
 
Övergripande aktiviteter 

• Samarbete med nationellt och internationellt erkända forskningsmiljöer. 
• Arbeta med tillämpad forskning, innovation och utbildning som bidrar till 

utveckling inom ramen för SLU:s sektorsroll. 
• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Vara en aktiv part inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet växtskydd. 
• Utveckla ämnet kemisk ekologi till en av de fem ledande miljöerna i världen. 
• Utveckla och ta tillvara på potentialen inom ämnet resistensbiologi. 
• Utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning och utbildning, av relevans 

för sektorn och i samarbete med aktörer inom hållbara produktionssystem, inom 
ämnet integrerat växtskydd. 

 

Ämnesområde Odlingssystem 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom Odlingssystem är nationellt och internationellt erkänd genom sitt 
bidrag till en hållbar utveckling och produktion av livsmedel och andra förnyelsebara 
råvaror inom olika typer av odlingssystem. Forskningen, undervisningen och samverkan för 
hållbart nyttjande av naturresurser i ett mångvetenskapligt perspektiv bedrivs genom ett 
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framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Ämnesområdet Odlingssystem är en viktig 
och tydlig del av SLUs profilering. 

Övergripande aktiviteter 
• Utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning för att möta utmaningarna i 

omställningen till en hållbar produktion genom ett samarbete inom SLU och 
externt. 

• Utveckla forskning och undervisning samt implementera verktyg för utvärdering 
av hållbar utveckling av odlingssystem utifrån ett klimatperspektiv.   

• Arbeta med grundläggande och tillämpad forskning och innovation som bidrar till 
utveckling inom sektorn. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Vara en aktiv part inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet odlingssystem. 

 

SLU-gemensamma områden – miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och 
produktion 
 
Övergripande mål 
LTV-fakulteten ska bidra till universitetets profilering inom miljö, hälsa, livskvalitet, 
livsmedel, vatten och produktion och till dess nationellt och internationellt erkända 
verksamheter inom dessa områden. Verksamheten kännetecknas av hög relevans för 
samhällets stora utmaningar och den gröna sektorns utveckling.  Utöver att bidra till SLU:s 
samlade kompetens inom de nämnda områdena vill fakulteten lyfta fram och specificera 
nedanstående aktiviteter. 

Övergripande aktiviteter  
• Utveckla internationellt konkurrensmässig forskning inom miljö-, hälsa och 

livskvalitet genom samarbete inom SLU och externt. 
• Utveckla internationell forskning mot livsmedel som beaktar primärproduktionen i 

relation till hela livsmedelskedjan.   

 
 
LTV-fakultetens strategi omsätts till en årlig handlingsplan som beslutas av 
fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten. 
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