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AU Styrgruppen 
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Sammanträdesdatum 
2010-01-27 

 
 
 
Plats och tid: 

 
 
27 januari 2010, Slottet Alnarp, 08.15 – 09.30 

Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin, Håkan Schroeder och Jan Larsson 
(sekr.)  

 
 
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Omvärldsanalys och övriga punkter i föregående AU-protokoll 
Omvärldsanalys  
Styrgruppen beslutades att genomföra denna analys. Som ett första steg har Roland von Bothmer, Dave 
Servin, Göran Magnusson  och ? (någon mer) träffats för att diskutera 
genomförandet. Vad kom man fram till (kort)? 
Åtgärd: Den 12/1 sker en avstämning med dekanus av hur omvärldsanalysarbetet kan genomföras så att 
PA och LTJ-fakulteten utvecklas i takt med varandra. 
Ansvarig: Roland von Bothmer 
Beslutades att PA ska vara sammankallande i detta ärende där även fakulteten och LRF ingår.  
Beslutades att anordna en träff med Arje Eisenberg, www.aremco.se för att sondera fortsatt arbete 
tillsammans med LRF Skåne. 
Beslutades vidare att anordna en träff med områdeschefer, styrgruppen PA och LRF Skåne. 
Ett möte hålls 9 feb med representanter från SLU, näringslivet och experter inom omvärldsanalys. 
 
En aktiv kontinuerlig omvärldsbevakning efterfrågas både nationellt och internationellt:  
Åtgärd: Ämnesgrupperna är de som i första hand initierar på var det bör göras punktinsatser för att söka 
information t ex i form av kunskapssammanställningar.  SLU biblioteket kontaktas för att undersöka 
möjligheter att anordna en kurs för partnerskapsmedlemmar i hur man söker information 
Ansvarig: ordföranden ämnesgrupper, Håkan Schroeder kontaktar biblioteket 
Beslut: AU för frågan vidare genom att vid ämnesgruppsmöten undersöka intresset. 
Diskuterades att samma analys bl.a. görs av SLU centralt 
 
Utveckla större kraftsamlande projekt  
Åtgärd: Ett årligt samråd ska genomföras med styrgrupp och områdeschefer som grund för att 
identifiera några viktiga huvudinriktningar av partnerskapsprojekt. Den första genomförs i samband 
med styrgruppsmötet den 25/3 2010. 
Ansvarig: Roland von Bothmer 
Beslutades att ta upp frågan på de olika ämnesgruppsmötena och att AU successivt följer frågan 
 
Extension service 
Åtgärd: Följa utvecklingen av extension service tjänsterna som diskuteras inom SLU och erfarenheter 
av andra samverkansformer. Sekreterarna i ämnesgrupperna har en viktig funktion som kontaktyta mot 
partners samtidigt som de ska vara insatta i LTJ-fakultetens resurspersoner och vilken forskning som 
pågår. Vid rekrytering av sekreterare ska dessa funktioner värderas högt.  
Ansvarig: Håkan Schroeder 
Beslutades att hänskjuta frågan till det kommande arbetet som bl.a. kommer att ta upp PA i ett vidare 
perspektiv (framtida ämnesgrupper och arbetssätt, succession m.m.) där frågan sätts in i detta större 
sammanhang. 
Ärendet ligger hos Håkan Schroeder 
 
 
 



                                                                                                                                          
Utveckla nyttan av jordbruks- och trädgårdskonferensen och annan seminarieverksamhet 
Åtgärd: Utveckla tillvaratagandet av SLUs forskningsresultat och möjligheter att på detta sätt 
marknadsföra SLU. 
Ansvarig: AU 
Kommentar: AU inser vikten i frågan och poängterar att arbetet sker mycket brett där styrgrupp, 
sekreterargrupp, ämnesgrupper m.fl. har stort inflytande på vad som genomförs. 
 
Tydliggöra organisationen inom PA och PAs planering inom SLU 
Åtgärd: ta fram ett organisationsschema med tillhörande beskrivning av var olika beslut fattas 
Ansvarig: AU med Håkan Schroeder adjungerad 
Beskrivning: Styrgruppen fattar beslut om projekt och andra aktiviteter, andra frågor delegeras till AU 
för beslut. Organisationen ses över under 2010. 
Frågan tas upp i samband med diskussionerna om extension service. 
 
Snabbfotad i en tillväxtprocess  
Åtgärd: undersöka möjlighet att utveckla en verksamhet enligt modellen ”Hyra en student” med SLU 
Holding som huvudman. 
Ansvarig: Håkan Schroeder  
Beslutades att även AU involveras. 
 
Ökad tydlighet vad PA kan erbjuda med en hög grad av realism 
Åtgärd: revidera måldokumentet 
Ansvarig: AU 
Beslut: Håkan Schroeder utvecklar denna punkt. 
LTJ-fakulteten kan inte ha experter inom alla fält och det innebär att Partnerskap Alnarp måste tala 
samma språk. Beslutades att på styrgruppsmöten ta upp nya professurer och andra relevanta frågor som 
berör kompetensläget. 
. 
Ökad framförhållning för aktiviteter inom mötesplatsen 
Åtgärd: presentera en årscykel för återkommande aktiviteter och formulera en instruktion med 
körschema för seminarieaktiviteter etc från idé till utvärdering efter genomförandet. 
Ansvarig: Monica Johannesson  
Beslut: de större konferenserna (Jordbruks- och trädgårdskonferensen och Höstmötet ) kan behöva 
tidsgränser som utarbetas av Monica Johannesson. Beslutades vidare att Monica Johannesson tar fram 
en checklista på vad som ska göras inför ett seminarium och vidare vilka personella resurser som finns 
tillgängliga. 
 
Stor skillnad i aktivitet mellan olika ämnesgrupper  
Åtgärd: Undersöka möjligheter att öka projektaktiviteterna inom ämnesgrupp management. Möte med 
dekanus och ordförande i ämnesgruppen 12/1. 
Ansvarig: Dave Servin 
 
Medlemmarna oklara över vilka som kan delta och vilka tider man sammanträder  
Åtgärd: förtydliga genom en bilaga till medlemsavtalet och på hemsidan hur varje medlem kan delta 
med sina medarbetare i de olika aktiviteterna 
Ansvarig: AU 
Beslut: inga åtgärder i dagsläget 
 
Kontakter GU 
Åtgärd: informationsaktiviteter riktade till lärare/forskare om möjligheterna inom PA . ”Kontakta SLU 
karriär” för att diskutera samverkansmöjligheter. 
Ansvarig: Dave Servin 
Beslut: Jan Larsson ersätter Dave Servin Beslutades att informationen kring villkor för examensarbeten 
med PA som part ska förtydligas. 
 
Innovationsverktyg tillgängliga  
Åtgärd: länka information om Alnarp Innovation till PAs hemsida. 
Ansvarig: Jan Larsson.  
Beslutades att Jan Larsson undersöker vilka samarbeten som kan vara aktuella 
En länksida införs på Partnerskap Alnarps hemsida 
 
 
 
 



                                                                                                                                          
Effektivitet i projektutveckling genom vägledning i tidiga skeden 
Åtgärd: utveckla och tydliggöra arbetsformer för dialogen mellan PAs kansli/ämnesgruppssekreterare 
och projektsökande i projektutvecklingens tidiga skeden för att undvika att långt utvecklade projekt 
avslås. 
Ansvarig: Håkan Schroeder 
Beslut: förtydligande krävs från Håkan Schroeder 
Frågan kopplas till frågan om extension service 
 
 
Underlätta administrationen av mindre projekt 
Åtgärd: Vid projekt som finansieras med lägre belopp än 50 tkr från PA krävs inget avtal med PA utan 
Området tar ansvar för överenskommelsen med partnern. Första utbetalning sker därmed med 
styrgruppens beslut som underlag. 
Ansvarig: Monica Johannesson 
Beslut: tillstyrks 
 
Projektledare och projektledningskompetens är en bristvara 
Åtgärd: Undersöka intresse för och möjligheter att erbjuda projektledningsutbildning 
Ansvarig: Håkan Schroeder 
Beslut: AU välkomnar förslaget 
 
Anlita andra utanför Alnarp när man saknar egen kompetens. 
Åtgärd: utveckla samverkansformer inom SLU och med andra aktörer. Det nystartade samarbetet med 
JTI är ett exempel. 
Ansvarig: Håkan Schroeder 
Beslut: AU anser att punkten är viktig och avser att diskutera frågan vidare 
 
Forskarutbildning i företag och organisationer 
Åtgärd. Formulera erbjudandet och besöka 3-4 medlemmar som bedöms vara intresserade av denna 
samverkansform. 
Ansvarig: Roland von Bothmer och Anders Nilsson 
Beslut: AU anser att punkten är viktig och avser att diskutera frågan vidare 
 
Beskrivning av rutiner för projektadministration 
Åtgärd: Det finns bra rutiner för projektadministration men dessa ska beskrivas så att informationen 
finns lättillgänglig. 
Ansvarig: Monica Johannesson 
Beslutades att lämna frågan till Monica Johannesson. 
 

3. Medlemsläget 
Läget diskuterades 

4. Projekt 
Diskuterades tidsgränser. Beslutades generellt att ett projekt inkl. avtal ska vara startade inom ett år efter 
beslut om medel meddelats och att underlåtelse att starta inom utsatt tid utan att meddela problem även 
kan påverka kommande ansökningar för den projektansvarige.  
Uppskov projekt 178 beviljades fram till 1 nov 2010. 
Beviljades projekt enligt bilaga 1. 
 

5. Övrigt 
Inga övriga ärenden behandlades. 
 

6. Nästa möte 
Tisdag 23 mars kl 08.15. 
 

7. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  

  



                                                                                                                                          
 
 
 
 
Alnarp den 27 jan 2010 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande) 



                                                                                                                                          
Partnerskap Alnarp Projektansökningar                 Bilaga 1 
Nya ansökningar 
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu  
från 
Partnersk 

Sökt totalt 
från 
Partnersk 

Proj. 
total- 
summa 

Beslut 

441/10/Vo ”Utvärdering av 
odlingssystemförsöken 
Kristianstad Bollerup 

Dave Servin 
SLU Omvärld 
 

Hushållningssällskapet 
Kristianstad 

År 2010 
6 000 

År 2010 
6 000 

År 2010 
11 000 

Beslut: beviljades 6 000 ur 
medlemsbudgeten 

 
Kompletterade ansökningar 
 

425/09/Anim Fortsättning av 
tillväxtprogrammet för 
nötköttsproduktion 

Madeleine Magnusson 
SLU Område LBT 
Alnarp 

LRF Skåne År 2010  
250 000 

År 2011  
250 000 

 Beslut 2009-11-13: PA positiv 
men beslutet är återremiss med 
hänvisning till att fakultetens 
engagemang måste klargöras. AU 
kan besluta i ärendet. 
Beslut: beviljades 125 000 ur 
projektbudgeten för år 2010. 

434/09/FoG Täckningsgradens betydelse 
för biologisk effekt med 
exempel 
hallonbladgallkvalster och 
fysikalisk verkande 
växtskyddsmedel 

Sven-Axel Svensson 
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Statens Jordbruksverk År 2010  
167 000 

År 2010 
167 000 

År 2010  
351 500 

Beslut 2009-11-13: Återremiss, 
budgeten behöver förtydligas 
liksom försöksplanen. AU kan ta 
beslut. 
Beslut: beviljades 167 000 ur 
projektbudgeten 

 


