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Nationellt Företagarråd 

Den 23 mars arrangerar vi ett 
seminarium i Jönköping för företagare. Vi önskar få 
fram underlag till en konkret handlingsplan med 
aktiviteter som kan komma igång under 2016. Ett nära samarbete med företagare i de gröna näringarna 
ska leda till ett förbättringsarbete när det gäller den direkta kommunikationen och flödet i 
kunskapskedjan. Att ge morgondagens ledare rätt verktyg för att kunna omsätta dessa idéer i praktiken 
är avgörande för att uppnå KCFs mål.  Koordinator för företagarrådet är projektledare Per Hansson, 
SLU/Landshypotek. För mer info: per.m.hansson@slu.se 

Om KCFs Utbildningar  

Under våren fortsätter 
utbildningsföreberedelser för att 
vi under hösten/vintern 2016 – 
2017 kan komma igång med 
utbildningar i samverkan med 
styrgruppen för KCF och på 
uppdrag av andra aktörer.   

Frågan väcks gällande vilka 
typer av utbildningar vi ska 
bedriva. Vi uppfattar vårt 
uppdrag som följande;  

Uppdragsutbildning med SLU 
som arrangör, ex högre 
poänggivande kurs i 
företagsledning. 
 
Gängse SLU utbildningar för 
studenter inom företagsledning 
(inkl traineeutbildningar). 
 

På uppdrag av och i samverkan 
med ex styrgruppen och/eller 
verksamma företagare, ska vi 
skräddarsy behovsbaserade 
utbildningar, seminarier etc.   
Ett planeringsarbete pågår 
tillsammans med LRF, 
Landshypotek och 
Lantmästarförbundet.  
 
Uppdragsutbildning baserar sig 
på bl a det nationella företagar-
rådets behov och kan 
genomföras tillsammans med ex 
SLU Skara och/eller SLU Alnarp 
som till stor del också ansvarar 
för uppdragsutbildningarna vid 
SLU.  En samverkansstrategi 
kommer att utarbetas 
tillsammans med Råd.Nu vid 
SLU Skara, om exempelvis 

uppdragsutbildningar för 
verksamma företagare och 
rådgivare. 
 
Rådgivare  
Under våren önskar vi träffa 
rådgivare, för att öka våra 
kunskaper om deras syn på 
forskningsbehov - varför och när 
uppstår behoven? Även deras 
syn på utbildningsbehov är 
väsentligt för oss att ta del av. 
 
Ansökningar till SJV  

Som ett led i vårt uppdrag söker 
KCF nationella medel 2016 hos 
SJV, för Informationsinsatser 
och kompetensutvecklings-
åtgärder för verksamma 
företagare och rådgivare.  

På gång - Kompetenscentrum företagsledning (KCF) 
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KCF är ett SLUgemensamt samarbete med 
näringslivet för att stärka SLUs sektorsprofil  

både inom utbildning och forskning vad gäller 
företagsledning. Våra sponsorer är följande: 

SLU, Landshypotek, Region Skåne, Mellby Gård, 
Lantmästarförbundet, LRF, Sparbanken Skåne 

Ett stort tack!  
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SLU besök på 
Näringsdepartementet  

Den 4 mars besöker vi 
tillsammans med Råd.Nu,  
Näringsdepartementet. Syftet 
med mötet är att berätta om 
syftet med KCF och RådNu och 
vilken verksamhet vi 
bedriver.   Vi ska också 
diskutera om hur bristerna i 
kunskapskedjan mellan 
forskning och företag ska kunna  
elimineras/minskas så att 
effektiviteten av 
kompetensutvecklingsinsatser 
stärks. Vidare ska vi ta upp 
utmaningarna i att skapa 
företagsledning och rådgivning 
av högsta internationella klass 
inom de gröna näringarna Det 
blir även viktigt att diskutera på 
vilket sätt våra 
kompetenscentrum (i 
samverkan med departementet 
och andra aktörer) ska kunna 
bidra till att målen i den 
kommande livsmedelsstrategin 
uppnås och förverkligas. 

KCFs strategi 2016-2017 

Den 3 december genomfördes 
en strategidag för KCFs 
styrgrupp tillsammans med 
inbjudna gäster. 

Baserat på strategidagen 
beslutades att KCF ska prioritera 
tre målområden under 2016-17: 
marknad, ledarskap och 
organisation samt strategisk 
utveckling.  

KCFs uppdrag handlar om 
att arbeta för att forskningen 
blir mer behovsstyrd och 
packeteras på ett sätt att den 
blir mer lättillgänglig för 
företagen att använda i 
praktiken. Som ett led i detta 
har forsknings- och 
utvecklingsidéer, baserat på de 
tre prioriterade målområden 
tagits fram, som underlag för 
kommande utlysningar av 
medel till forsknings- och 
utvecklingsprojekt.  

Forsknings-och 
utvecklingsseminarium  

Under 2015 fick vi beviljatett 
antal forsknings- och 
utvecklingsprojekt, inklusive 
doktorandprojekt. Under våren 
kommer vi att arrangera ett 
seminarium för närmare 
presentationer av dessa nya 
projekt och dess projektledare.  

Ny doktorand vid KCF 
Företagsekonom Jozefine 
Nybom är vår nya doktorand 
vid KCF och hon kommer att 
fokusera på frågor gällande 
företagsledning i 
animalieproduktonen. Hennes 
anställning och forskning 
möjliggörs genom finansiering 
av SLF, Partnerskap Alnarp & 
KCF. Jozefine börjar sin 
anställning vid KCF den 1 april. 
Professor Mattias Nordqvist blir  

 

 

Jozefines huvudhandledare. 
Info: mattias.nordqvist@slu.se 

Ny verksamhetsledare till 
KCF  

Den 1 mars blir Professor Peter 
Lundqvist ny verksamhets-
ledare för KCF. Nuvarande 
verksamhetsledare Catharina 
Alwall Svennefelt har beviljats 
tjänstledigt för att avsluta sina 
doktorandstudier. 

Ansvarig utgivare av 
nyhetsbrevet; http://kcf.slu.se/ 
Verksamhetsledare Catharina 
Alwall Svennefelt.

För att ”verka för att 
lantmästarutbildningen är en 

utbildning i tiden” (ur 
förbundets stadgar) är 

Lantmästarprogrammet fortsatt 
under utveckling 

• • • 

En översyn görs för hela 
programmet och nu med särskilt 
fokus på åk 1 och 2. Hur är dessa 
årskurser uppbyggda och hur väl 
länkas dessa samman med åk 3? 

Som ett led med nya riktlinjer 
från SLUs Rektor; 15 hp kurser, 

samverkan med branschen, 
internationalisering, 

hållbarhetsutveckling m.m, 
kommer därför en workshop för 

kursledare på LMP att 
arrangeras för att diskutera på 
vilket sätt kursblocken länkas 

samman med varandra. 
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