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Bakgrund 
Universitetsstyrelsen fattade den 9 juni 2020 beslut om universitetets 
”Verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2021 samt plan för år 2022-2023” 
bland annat vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och 
forskarutbildning. Universitetsstyrelsen lägger i sitt beslut fast de budgetramar och 
andra förutsättningar/uppdrag som respektive fakultet har att förhålla sig till. 
Fakultetsstyrelse förväntas senast den 31 oktober lägga fast hur dessa ramar och 
uppdrag fördelas på olika enheter inom universitetet.  
 

Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 
2021 enligt bilaga, 

- att fastställa budget för CENIIT 2021 enligt bilaga, 
- att fastställa budget för övrig forskning och forskarutbildning 2021 enligt 

bilaga, 
- att i övrigt fastställa Tekniska högskolans verksamhetsplan och budget för 

2021 samt plan för 2022-2023 enligt bilaga. 
- att delegera till dekanus att vid behov fatta beslut om en förtida utbetalning 

av delar av 2021 års budgetram för utbildning.  
 

Underlag i ärendet 
Bilaga: Tekniska högskolans verksamhetsplan och budget för 2021 samt plan för 2022-
2023. 
  
Delges: 
IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) 
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Axel Hultman, 
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Lena Strömbäck, Beatrice Ronsten, Linnea 
Bergman och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit personalföreträdare Janerik 
Lundquist och Karin Baardsen, Annamaria Lindegaard (föredragande), kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Margareta Johansson. 
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1   DE PRIORITERADE VÄGVALEN 

1.1 Bakgrund 
Linköpings universitets långsiktiga vision och strategiska målsättningar har sedan mer än 10 
år tillbaka visualiserats och kommunicerats i form av en strategikarta. Strategikartan har legat 
till grund för verksamhetens strategiska arbete, men förutom några få – av ledningen 
definierade områden och indikatorer – har olika enheter använt kartan på olika sätt och 
fokuserat på olika delar av strategikartan. 
 
I syfte att stärka det strategiska arbetet har rektors ledningsråd sedan början av 2017 utarbetat 
en universitetsgemensam process för att organisera och strukturera det strategiska arbetet. Det 
handlar å ena sidan om att identifiera ett mindre antal områden där hela universitetet förväntas 
kraftsamla och å andra sidan att utarbeta ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med 
verksamhets- och handlingsplaner på olika nivåer i organisationen. Ett årshjul på 
universitetsnivå har tagits fram för planering, genomförande och uppföljning av det 
strategiska arbetet. 
 
I arbetet har funnits en ambition att identifiera ett mindre antal så kallade prioriterade 
vägval – ett mindre antal utmaningar som är angelägna för hela universitetet och där samtliga 
enheter inom universitetet kan, och förväntas, bidra på något sätt. I arbetet med att identifiera 
de prioriterade vägvalen har det funnits en ambition att beakta och förena både medarbetarnas 
och ledningens prioriteringar. Arbetet inleddes vintern 2018 med ett antal strategidialoger där 
medarbetarna efter en omvärldsanalys presenterad av rektor, i grupper, gavs möjlighet att 
diskutera och identifiera ett mindre antal utvecklingsområden. Dessa analyserades och 
bearbetades i rektors ledningsråd, i universitetsstyrelsen och fyra prioriterade vägval 
fastställdes till slut i universitetets Verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020-
2021. Dessa var: 
 

• Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande 
• Kraftsamla för att möta den digitala transformationen 
• Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar 
• Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU 

I motsvarande beslut för verksamhetsåret 2020 valde Universitetsstyrelsen att hålla kvar vid 
de ursprungliga fyra prioriterade vägvalen men gjorde vissa innehållsmässiga justeringar. I 
verksamhetsplanen för 2021 adderades ett femte vägval till de tidigare fyra: 
 

• Intensifiera arbetet med hållbar utveckling 

Institutioner och andra enheter förväntas i sitt planerings- och budgetarbete inför 2021 bidra 
till det strategiska arbetet med de prioriterade vägvalen genom att ta fram egna åtgärdsplaner.  
Enskilda fakulteter har därutöver möjlighet att lyfta egna prioriterade vägval som är centrala 
för just den fakulteten. Tekniska högskolan har valt att inte lyfta några sådana egna 
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prioriterade vägval inför 2021. Däremot ger Tekniska högskolan i det följande sin egen syn på 
var man befinner sig i arbetet med de prioriterade vägvalen och vad som är de viktigaste 
utvecklingsområdena inom de fem prioriterade vägvalen. 
 

1.2 Digitalisering 
Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har genomgått en dramatisk utveckling de 
senaste 50-60 åren. Tekniska högskolan har stått väl positionerad i den utvecklingen 
exemplifierat av att LiU startade landets första civilingenjörsutbildning i datateknik redan 
1975. Även området Artificiell intelligens som nu upplever en ny vår har varit ett starkt 
profilområde allt sedan universitetets start 1975. Forskning inom IKT-området är ett av 
universitetets styrkeområden manifesterat bland annat i värdskapet i ett av två nationella 
centra (ELLIIT) inom det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation samt 
värdskapet för Sveriges enskilt största forskningsprogram, Wallenberg AI, Autonomous 
Systems and Software Program (WASP) nu med en total budgetram om drygt fem miljarder 
kronor över en 15-årsperiod. Vid Linköpings universitet finns dessutom Nationellt 
Superdatorcentrum (NSC) som 2018 driftsatte den vid den tiden mest kraftfulla superdatorn i 
Norden. Nyligen offentliggjordes en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för 
att upphandla och drifta en ny nationell beräkningsresurs för dataintensiva AI-beräkningar. I 
Norrköping finns därutöver Visualiseringscentret C vars visualiseringsdom nyligen 
uppgraderats med världsledande och unik projektorteknik. 
 
I 2020 års regleringsbrev erhöll LiU i egenskap av värd ett utökat anslag för att expandera 
centrumet ELLIIT. Centrumet som tidigare haft en årlig budgetram på cirka 34 mnkr fick en 
utökad budget om 72 mnkr till totalt 106 mnkr. Anslaget delas mellan LiU och Lund (vardera 
45 procent) samt BTH och Högskolan i Halmstad (vardera 5 procent). Under 2020 har en 
arbetsgrupp utarbetat formerna för det nya centrumet som behåller akronymen ELLIIT men 
som får ett bredare uppdrag att utveckla och stärka den redan starka forskningen kring 
framtidens teknik för samhällets digitalisering. 
 
Den digitala transformationen av högre utbildning som gjort inkrementella framsteg under 
senare år tvingades till en disruptiv kursändring i mars 2020 i och med utbrottet av 
virussjukdomen covid-19. Från att ha varit verktyg med potential att effektivisera 
utbildningarna samt att skapa nya sätt att kommunicera kunskap och förbättra pedagogiken 
blev det plötsligt en nödvändighet genom att högre utbildning tvingades övergå i distansläge. 
Både medarbetare och studenter har genomgått en påtvingad kompetenshöjning i att bedriva 
utbildning på distans och att använda digitala verktyg både för undervisning och examination. 
Pandemin är inte över och möjligheten att reflektera kring nya former har varit begränsad men 
tankar kring nya pedagogiska former för digital undervisning blir allt vanligare. Under hösten 
2020 organiserar fakulteten en utbildningsdag för att ta tillvara och sprida goda idéer kring 
digital undervisning och examination – erfarenheter som är angelägna att ta tillvara eftersom 
det är svårt att tänka sig en återgång till sakernas tillstånd före coronapandemin. 
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Tekniska högskolan kommer även framöver genom sin Pedagogiska utvecklingsgrupp, PUG, 
att fortsätta stödja pedagogiska utvecklingsprojekt och fokus kommer liksom tidigare ta sikte 
på digitalisering som ett prioriterat område. Fakulteten har såväl under 2019 som 2020 också 
ekonomiskt stöttat olika projekt för att utveckla framför allt asynkrona distanskurser. Dessa 
insatser bedöms fortsätta även under de kommande åren.  
  
Även om digitala verktyg är viktiga i förmedling av utbildning så är digitalisering av 
utbildning en långt större fråga än så. I ett tidevarv där nästan alla yrken är under omvandling 
på grund av digitaliseringen är det essentiellt att även innehållet i utbildningarna anpassas till 
den utvecklingen. Det ställer krav inte bara på att förstå vad digitaliseringen innebär idag, 
utan också att försöka förstå vilka krav som kommer ställas på individer under ett helt 
yrkesliv. Det är därför viktigt att programansvariga och lärare följer utveckling både i egen 
fortbildning och även deltar aktivt i diskussioner med andra lärare och yrkesverksamma om 
hur professionen påverkas långsiktigt av digitaliseringen och vilka förändringar som det i sin 
tur inbegriper för yrkesroll, arbetsinnehåll och därmed för utvecklingen av utbildningarnas 
innehåll. IT-utbildningarna är sannolikt inte de som är viktigast i det sammanhanget. Där 
finns redan en beredskap och vana att följa utvecklingen. Det är mer kritiskt att de 
utbildningar som av tradition inte haft ett utvecklat IT-innehåll ges möjlighet att inkorporera 
sådana inslag, anpassade till utbildningens innehåll och en framtida yrkesroll. 

1.3 Vidareutbildning och livslångt lärande 
En allt snabbare teknikutveckling i kombination med disruptiva förändringar medför att det 
blir allt svårare att säkerställa ett livslångt lärande på traditionellt sätt; det vill säga genom en 
högskoleutbildning ovanpå gymnasiet följt av en fortsatt kompetensutveckling huvudsakligen 
inom den efterföljande professionen. Arbetsinnehållet för vissa yrkesgrupper kommer 
förändras radikalt och samhället kommer ställas inför strukturella förändringar av hela 
branscher som innebär att behovet av vissa kompetenser minskar samtidigt som nya 
kompetenser efterfrågas. I motsats till flertalet tidigare omställningar är framtida 
omställningar inte självklart kopplade till enklare, mer rutinmässiga arbetsuppgifter utan kan 
mycket väl omfatta även kvalificerad yrkeskompetens. Behovet av mer formell 
kompetensutveckling och kompetensväxling kommer därför sannolikt att öka.  
 
Digitaliseringen är naturligtvis en bidragande orsak till ovanstående men det är också en 
möjlighet att åstadkomma de flexibla lösningar som krävs för att fort- och vidareutbildning av 
yrkesverksamma ska fungera i vardagen. Det är därför viktigt att även lärare vidareutbildas 
och ges möjlighet att kompetensutveckla sig genom att utveckla förmågan att använda digitala 
verktyg och utveckla nya pedagogiska former som kan anpassas efter de behov som 
yrkesverksamma har. 
 
Coronapandemin har lett till omfattande varsel och skenande arbetslöshet bland 
yrkesverksamma och behovet av kompetensutveckling och kometensväxling är stort. 
Regeringen har uppdragit till sektorn att möta behoven av livslångt lärande och att göra det 
företrädesvis med digitala och flexibla lösningar. Under 2019 startade Tekniska högskolan i 
samarbete med AI innovation Sweden och Vinnova en svensk variant av den finska kursen 
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Elements of AI (Grunderna i AI). Kursen har rönt stor framgång och uppmärksamhet och flera 
tusen personer, både yrkesverksamma och allmänhet, har genomfört den svenska kursen. 
Erfarenheterna har varit så positiva att det under hösten 2020 beslutades att utveckla 
ytterligare två asynkrona kurser enligt samma format – Grunderna i maskininlärning samt AI 
för naturligt språk. Det finns tankar om framtida liknande kurser på temat AI och 
digitalisering för specifika yrkesgrupper såsom till exempel vårdanställda samt grundskole- 
och gymnasielärare. 

1.4 Samverkan och nyttiggörande 
Samverkan och nyttiggörande har länge varit en integrerad del av Tekniska högskolans 
verksamhet. Finansieringen för den forskning som bedrivs kommer huvudsakligen från 
externa finansiärer som i många fall – exempelvis, Vinnova, Energimyndigheten, EU – kräver 
att forskningen fokuserar på de lite högre nivåerna av teknikmognadsgrad (Technology 
Readiness Level, TRL1) samt att forskningen genomförs i nära samverkan med näringsliv 
och/eller offentlig verksamhet och leder till nyttiggörande. Även om Tekniska högskolan i 
flera fall varit framgångsrik i ansökningar om exempelvis Vinnovas Kompetenscentra så 
behövs ytterligare insatser för att nå framgång både i kommande europeiska utlysningar och i 
Vinnovas strategiska Innovationsprogram2; det gäller inte minst forskning som berör FN:s 17 
globala utvecklingsmål3 för att transformera världen i hållbar riktning. 
 
Även om forskningen är viktig för nyttiggörandet av universitetets kunskapstillgångar är det 
sannolikt utbildningen som leder till störst avtryck i samhällsutvecklingen. Det är fortsatt 
viktigt att utbildningarna knyter an både till forskning inom respektive område – så att 
studenterna kan bära med sig kunskap om aktuell forskning till yrkeslivet – samt att 
utbildningarna därutöver är relevanta; det vill säga ger studenterna de hållbara kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för ett livslångt lärande och som 
säkerställer att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till bästa möjliga arbetskraft; som 
tillgodoser både behov av bredd och spets. Samverkan i forskning är i det sammanhanget 
viktig för att förstå vilka problem som är relevanta och fakulteten arbetar aktivt med olika 
vägar att stärka kontakten med det omgivande samhället, exempelvis industridoktorander som 
är ett av de centrala instrumenten i WASP och fakulteten har även som ambition att fortsätta 
öka antalet adjungerade lärare. 
 
En annan viktig dimension av samverkan och nyttiggörande som lätt glöms är det 
skolsamverkansarbete som Nämnden för skolsamverkan (NSS) bedriver. NSS har i uppdrag 
att samverka med grund- och gymnasieskolor genom att samordna, följa upp och utvärdera 
pågående skolsamverkansaktiviteter inom STEM-området. Från början var verksamheten 

 
 
 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 
2 https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/ 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
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mest motiverad av behov att rekrytera fler gymnasieungdomar till ingenjörsutbildningen. 
Verksamheten har dock allt mer kommit att fokusera på yngre elevgrupper och deras lärare i 
syfte att tidigt stimulera och upprätthålla intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, 
matematik och datavetenskap. 

1.5 Värdegrund 
Det fjärde prioriterade vägvalet är de grundläggande värderingar på vilka det mesta i 
verksamheten vilar. Vilka grundläggande värderingar som ska genomsyra verksamheten är 
naturligtvis något som behöver adresseras på lärosätesnivå och ett sådant arbete startade under 
2019. Däremot kan enskilda fakulteter och institutioner och andra enheter redan nu arbeta 
med specifika värdegrundsfrågor. För Tekniska högskolans del har till exempel frågor kring 
jämställdhetsintegrering och lika villkor under många år haft stor betydelse. Den tidigare 
handlingsplanen för Lika villkor och Jämställdhetsintegrering som antogs 2017 upphörde 
2019 och ersattes av en ny handlingsplan för åren 2020-2021. 
 
Vi omges av en samhällsdebatt där beprövad erfarenhet, vetenskapliga metoder och fakta allt 
oftare ignoreras eller ifrågasätts. Istället förs argumentationen allt oftare utifrån ideologiska 
ställningstaganden eller rena partsinlagor. I den kontexten är det extra viktigt att 
universitetsanställda och studenter både reflekterar kring värdegrundsfrågor och i ord och 
handling bidrar till att upprätthålla och stärka omvärldens tillit till högre utbildning och 
forskning.  
 
Grundläggande värderingar behöver därför tydliggöra vad som är oacceptabla handlingar till 
exempelvis i bemötande eller hur forskning och utbildning bedrivs. Särskild tydlighet krävs i 
de fall handlingar kan leda till disciplinära åtgärder såsom exempelvis avvikelser från god 
forskningssed, vid trakasserier och användning av otillåtna hjälpmedel vid examination. 

1.6 Hållbar utveckling 
Stora stycken av Tekniska högskolans forskning och utbildning innehåller redan idag 
betydande inslag av hållbar utveckling och tar fokus på många av FN:s globala 
utvecklingsmål. Ofta finns dock en slagsida mot den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling. Den ekonomiska dimensionen är relativt vanlig inom delar av fakultetens 
verksamhet medan den sociala dimensionen är mindre vanligt förekommande.  
 
Teknik spelar nästan alltid en viktig roll i de globala utmaningarna, men de ekonomiska, 
mänskliga och samhälleliga frågorna behöver också beaktas helst i en sammanhängande 
kontext. LiU har en stark tradition av att samarbeta över ämnesgränser och forskning såväl 
som utbildning behöver utnyttja det faktum att LiU är ett komplett universitet med goda 
förutsättningar att samarbeta både internt över disciplingränser och i samverkan med andra 
aktörer i samhället; såväl lokalt, nationellt som internationellt. 
 
Inom utbildningen ingår hållbar utveckling numera som ett eget separat fokusområde i LiU:s 
kvalitetssäkringssystem. För samtliga programutbildningar och forskarutbildningar utvärderas 
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i vilken grad ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande. Hållbarhetsfrågor har länge varit en integrerad del i framför allt 
grundutbildningen vid Tekniska högskolan där praktiskt taget samtliga utbildningar utgår från 
det pedagogiska ramverket CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Ramverket 
utvecklades tillsammans med MIT, KTH och Chalmers för cirka 20 år sedan. En central 
komponent i CDIO:s kurs- och programplanestruktur (syllabus) är förmåga att planera, 
utveckla, realisera och driftsätta tekniska produkter och system med hänsyn till affärsmässiga 
och samhälleliga behov och krav. Där ingår även ingenjörens roll och ansvar samt teknikens 
inverkan på samhälle och miljö. 
 
Förutsättningarna att integrera ett hållbarhetsperspektiv i utbildningarna varierar mellan olika 
utbildningsprogram och forskarutbildningar. Genom att hållbar utveckling finns med som en 
del i kvalitetssäkringssystemet måste ansvariga för såväl program som forskarutbildningar 
förhålla sig till relevanta lärandemål med avseende på hållbar utveckling och se till att dessa 
integreras på ett sätt som säkerställer progression i utbildningen. Genom detta kommer 
studenter och doktorander som tar examen från Tekniska högskolan ha den kunskap, de 
förmågor och förhållningssätt som gör att de kan bidra till framtidens hållbara utveckling.  
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2 BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD 
NIVÅ 

2.1 Förutsättningar – Utbildningsuppdrag 
2.1.1 Bakgrund 
 
Universitetsstyrelsen (US) fattade den 9 juni 2020 beslut om budgetramar, planerings-
förutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2021–2023 
 avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända 
förutsättningar och utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda 
förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. 
 
Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp, upp 
till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. 
Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt inte. Anslagsbeloppet är 
sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. 
Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakul-
tetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde.  
 
Vidare gäller att såväl överproduktion som underproduktion, det vill säga outnyttjat takbelopp 
(eller anslagssparande), får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning 
till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger 
takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som 
helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 procent av 
takbeloppet. 
 
Generellt gäller att pris- och löneomräkning på anslagsmedel från staten för 2021 är beräknad 
till 1,72 procent och ingår i ersättningarna. Lönekostnadspåslaget (LKP) har fastställts till 
54,2  procent för 2021, jämfört med 2020 då LKP var 53,2 procent. Bakgrunden är att den 
avgift som LiU betalar till Statens tjänstepensionsverk (SPV) avseende den statliga 
tjänstepensionen för LiU:s anställda, har ökat de senaste åren och prognosen som erhålles från 
SPV pekar på en fortsatt väsentlig ökning av avgiften. LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och 
kostnader för de kollektivavtal som slutits om pensioner, grupplivförsäkringar och 
personskadeförsäkringar.  
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2.1.2 Anslag samt prognos avseende takbelopp 
 
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid LiU finansieras huvudsakligen genom ett 
ramanslag som motsvarar universitetets takbelopp.  
 
Universitetsstyrelsen fattade 2020-06-09 beslut om följande grundutbildningsramar för 
perioden 2021-2023 att jämföra med takbeloppen för innevarande år (tkr): 
 
 2020 2021 2022 2023 
Teknisk fakultet 627 787 670 162 641 559 641 963 
Filosofisk fakultet 364 600 383 427 383 583 383 814 
Utbildningsvetenskap 210 850 219 618 219 708 219 840 
Medicinsk fakultet 375 723 384 515 384 671 384 903 
Särskilda åtaganden 43 937 44 693 44 693 43 693 
Sommarkurser, ofördelade 2 172 
Ofördelat 1 752 
Summa inkl förväntad  1 626 821 1 702 415 1 674 214 1 674 214 
anslagsökning 
 
Förväntad ökning, fler platser  9 300 9 300 9 300 
Förväntad ökning, basår  28 875 
Takbelopp enligt BP 2020 1 626 821 1 664 240 1 664 914 1 664 914 
 
 
 
Ökningen 2021 för Tekniska Högskolans del utgörs av pris- och löneomräkning om 10 
798 tkr, ökning av basåret 28 875 tkr och utökat utbildningsuppdrag om 2 667 tkr. 
 
Sedan universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni har regeringen presenterat 
budgetpropositionen för 2021 (BP2021). Jämfört med BP2020 innehåller BP2021 
nedanstående förslag till uppdrag (takbelopp) för LiU avseende utbildning på grund och 
avancerad nivå inklusive anvisat uppdrag för 2020: 
 
 2020 2021 2022 2023 
BP2020 1 626 821 1 626 821 1 626 821 1 626 821 
Pris och löneomräkning  27 970 42 781 62 146 
Tidigare uppdrag  9439 10 378 10 769 
Nya uppdrag  80 949 50 305 17 908 
TOTALT 1 626 821 1 745 179 1 730 285 1 717 644 
 
I BP2021 föreslås för 2021 en total ram om 1 745 179 tkr för utbildning på grund- och 
avancerad nivå. För åren 2022 och 2023 anvisas ramar om 1 730 285 tkr respektive 
1 717 644 tkr där pris och löneomräkningen för dessa år är preliminära. Ramarna avviker 
signifikant från universitetsstyrelsens beslut. Den kraftiga utökningen 2021 och avtrappningen 
2022-2023 beror på coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden. Bortsett från sedan 
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tidigare kända uppdrag är det bara den förväntade ökningen av basåret (28 875 tkr) som 
innefattas i universitetsstyrelsens beslut. 
 
Vissa insatser föranledda av coronapandemin aviserades redan i regeringens ändringsbudget i 
april 2020 men fastställdes av riksdagen först i juni. Insatserna i ändringsbudgeten avsåg 
uppdrag som för LiU:s del innebar ett utökat uppdrag om 33 675 tkr redan under 2020 men 
också vissa fleråriga uppdrag – bland annat fler platser på basår. Eftersom 2020 års uppdrag 
beslutades så sent, ska dessa medel inte redovisas som anslagsmedel utan som bidragsmedel 
och ska rekvireras från Kammarkollegiet baserat på utfall under 2020. För dessa medel finns 
rektorsbeslut om intern fördelning inom LiU (DNR LiU-2020-02254). 
 
De nya uppdragen i ändringsbudgeten och i BP2021 avser för LiU:s del bland annat ett 
tillfälligt utökat uppdrag rörande basår (140 extra platser motsvarande 14 700 tkr för 2020, 
270 extra platser motsvarande 28 875 tkr för 2021 samt 9 625 tkr för 2022), livslångt lärande 
(7 600 tkr för 2020 och 15 142 tkr för 2021) samt utbildning på avancerad nivå (25 090 tkr 
per år 2021 och 2022) samt sommarkurser (2 963 tkr endast 2020). Samtliga dessa berör 
Tekniska högskolan, men därutöver finns ett flertal andra uppdrag som primärt berör de andra 
fakulteterna. Förutom 2020 års uppdrag och basårsplatserna 2021 är övriga uppdrag än så 
länge inte fördelade inom LiU och ingår därför inte i fakultetens budgetbeslut. 
 
De i och för sig angelägna insatserna är svårhanterliga då de kommer med ingen eller mycket 
kort framförhållning och i en situation då både lärarresurser och lokaler redan är hårt 
ansträngda på grund av coronapandemin. Eftersom insatserna dessutom är temporära är det 
svårt att utöka lärargruppen annat än på marginalen. Fakultetsledningens bedömning är att det 
går att hantera delar av uppdraget som rör basåret och det finns redan beslut om nya 
distanskurser som skulle kunna möta uppdraget kring livslångt lärande. Vad gäller utbildning 
på avancerad nivå så är det helt beroende av söktryck på befintliga masterprogram, eftersom 
det inte tidsmässigt går att utveckla nya programutbildningar. Men eftersom den interna 
fördelningen av LiU:s uppdrag inte är klar så kommer fakultetens budgetram för 2021 endast 
att inkludera ett konservativt uppskattat utbildningsuppdrag som utöver ordinarie uppdrag 
inkluderar ett utökat basår och livslångt lärande. 
 
I sin avräkning av takbeloppet har LiU att tillämpa följande nationella ersättningsbelopp 
under 2021. Beloppen är uppräknade med 1,72 procent jämfört med 2020:  
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi 33 458 21 802 
Naturvetenskap, teknik 57 051 48 112 
Vård 60 653 52 532 
Medicin 67 777 82 442 
Undervisning 40 695 42 632 
Verksamhetsförlagd utbildning 57 672 55 954 
Övrigt 45 817 37 219 
Design 161 667 98 498 
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2.1.3 Ersättning för särskilda åtaganden 2021 och planeringsförutsättningar 

2022 och 2023 
 
För att finansiera vissa så kallade särskilda åtaganden har universitetsstyrelsen reserverat en 
del av LiUs takbelopp (cirka 2,5 procent). För budgetperioden fördelar sig dessa åtaganden 
enligt nedan mellan fakulteterna (tkr):  
 
 2020 2021 2022 2023
  
Teknisk fakultet 2 579 2 623 2 623 2 623 
Filosofisk fakultet 10 620 10 802 10 802 10 802 
Utbildningsvetenskap 6 792 6 908 6 908 5 908 
Rektor 23 947 24 359 24 359 24 359 
Summa 43 937 44 693 44 693 43 693 
 
 
För 2021 reserverar universitetsstyrelsen 44 693 tkr för särskilda åtaganden såsom ”digitala 
resurser för lärande” (dvs. datorsalar), inGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt för 
samverkan mellan studenter och näringsliv, internationella sommaruniversitetet samt 
samverkansavtal med LiU:s studentkårer. För Tekniska Högskolan avser annars de särskilda 
åtagandena universitetets satsning på LiU Elitidrott hemmahörande på institutionen ITN.  
 
För att finansiera de särskilda åtagandena och ändå nå upp till universitetets takbelopp är de 
interna ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer reducerade. Således 
kommer följande interna ersättningsbelopp tillämpas under 2021 inom LiU: 
 
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi 32 558 21 216 
Naturvetenskap, teknik 55 517 46 818 
Vård 59 022 51 120 
Medicin 65 955 80 224 
Undervisning 39 600 41 485 
Verksamhetsförlagd utbildning 56 121 54 450 
Övrigt 44 585 36 218 
Design 157 319 95 849 
 
 
2.1.4 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet  
 
Universitetsgemensamt verksamhetsstöd finansieras dels med interna avgifter (som betalas av 
de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till enheter, det vill säga samtliga enheter 
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bidrar ekonomiskt till kostnader för dessa gemensamma verksamheter (overheaduttag). De 
interna avgifterna avser bland annat IT-abonnemang och sålda tjänster. Den redovisnings-
modell för indirekta kostnader som Sveriges universitets- och högskoleförbundet (SUHF) 
rekommenderar har tillämpats vid LiU sedan 2009. 
 

2.2 Fakultetens planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag 
 
Universitetsstyrelsen har uppdragit åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i 
universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels 
genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till 
respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar för 
institutionerna för 2021 och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2022 
och 2023. Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och 
avvikelser kan påverka resursramen för påföljande år. Under det pågående budgetåret görs en 
preliminäravräkning som påverkar budgeten för nästkommande år och efter budgetårets slut 
görs en slutavräkning som kan komma att påverka budgeten två år efter aktuellt budgetår. 
 
För en mer utförlig information om universitetets budgetprinciper hänvisas till 
universitetsstyrelsens budgetbeslut: 
 
https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.779322/Verksamhetsplan2021-2023_webb.pdf 
 

2.3 Fördelning av resurser inom Tekniska Högskolan 
2.3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering 
 
Som framgår ovan i universitetsstyrelsens beslut – och i avvaktan på eventuella justeringar 
som resultat av budgetpropositionen – kan fakultetens sammanlagda ersättning för 
helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2021 högst 
uppgå till 670 162 tkr. Som planeringsförutsättningar utgår 641 559 tkr för budgetåret 2022 
och 641 963 tkr för budgetåret 2023.  
 
2020: 627 787 
2021: 670 162 
2022: 641 559 
2023: 641 963 
 
Universitetsstyrelsen ger därutöver fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom 
LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas 
2 623 tkr för respektive budgetår perioden 2021–2023. 
 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.779322/Verksamhetsplan2021-2023_webb.pdf
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Fakulteten har över ett antal år gått från en situation med överproduktion till ett läge med 
underproduktion där antalet helårsstudenter och helårsprestationer inte räcker för att nå upp 
till fakultetens takbelopp. Anledningen är inte primärt minskade intag utan bedöms bero 
främst på sämre genomströmning och fler avhopp, vilket i sin tur möjligen beror på färre 
sökande och därmed fler studenter med lägre meritvärde och sämre förutsättningar att klara 
studierna. Fakulteten strävar därför efter att förbättra genomströmning och retention utan att 
sänka ambitionen om hög kvalitet i utbildningarna. 
 
Från och med 2012 gäller en budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett 
utgörs av en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. I fakultetens 
modell ingår en preliminäravräkning under pågående verksamhetsår där avvikelser relativt 
budget regleras nästa år. Efter verksamhetsårets slut görs en slutavräkning relativt 
preliminäravräkningen som regleras år två efter verksamhetsåret. 
 
I den preliminäravräkning som Tekniska Högskolan gör den 30 september varje 
verksamhetsår uppskattas den totala utbildningsvolymen under 2020 bli 6 432 HST. 
Motsvarande prognos 2019 var 6 285 HST, men i slutavräkningen för 2019 hade volymen 
ökat till 6 409 HST. Omräknat i anslagsmedel bedöms prognosen 2020 motsvara cirka 
607 000 tkr och slutavräkningen 2019 motsvarade 588 579 tkr, vilket ska jämföras med 
takbeloppen som för 2020 respektive 2019 var 627 787 tkr respektive 612 143 tkr. Detta 
skulle innebära en prognosticerad underproduktion på 20 675 tkr för 2020 att jämföra med 
2019 då underproduktionen blev 19 262 tkr. I institutionsramarna för 2019 och 2020 har 37 
143 tkr  resp 41 862 tkr av takbeloppen hållits inne och den del av produktionen som finns att 
reglera till institutionerna under 2021 är därför 13 579 tkr avseende 2019 och 20 675 tkr 
avseende 2020. 
 
Beträffande utbildningsuppdraget 2021 så är Tekniska Högskolans takbelopp 670 162 tkr för 
2021. Volymen 2021 bedöms emellertid ligga på något högre nivå än 2020 vilket i 
anslagsmedel innebär att det för 2021 skulle finnas 617 427 tkr att fördela för 
utbildningsuppdrag, dvs. kursbeställning (608 297 tkr) samt riktade stöd (9 130 tkr). Utöver 
fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag för 2021 inkluderas prognosticerade studieavgifter 
för tredjelandsstudenter i utbildningsuppdraget och där en slutjustering görs vid årets slut.  
Beaktandes studieavgifter samt tidigare underproduktion finns då totalt 673 380 tkr att fördela 
2021 att jämföra med motsvarande fördelning avseende 2020: 
 
 2021 jmf 2020 
Kursbeställning, budgetåret 608 297 577 195 
Riktade stöd, budgetåret 9 130 8 730 
Studieavgifter betalande studenter, budgetåret 21 700  28 000 
Preliminäravräkning, budgetåret – 1 20 675 -27 143 
Slutavräkning, budgetåret – 2 13 579 -16 431 
Summa 673 380 570 351 
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2.3.2 Institutionsramar 
 
Såsom framgår ovan består institutionsramarna för 2021 av fem budgetposter som redovisas i 
avsnitten 2.3.2.1–2.3.2.3 och sammanställs i avsnitt 2.3.2.4: 
 

• Slutavräkning av 2019 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 2.3.2.1) 
• Preliminäravräkning av 2020 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 2.3.2.2) 
• Kursbeställning 2021 – en fast ram som slutavräknas 2022 (se avsnitt 2.3.2.3) 
• Studieavgifter från betalande tredjelandsstudenter 2021 (se avsnitt 2.3.2.3)  
• Riktade stöd 2021 – särskilda uppdrag från programnämnderna och fakultetsledningen 

(se detaljerad redovisning sidorna 28 och 29) 
 

2.3.2.1 Slutavräkning av utbildningsuppdrag för budgetåret 2019  
 
En slutavräkning av budgetåret 2019 gjordes i början av 2020. Då Tekniska Högskolan under 
2019 hade en underproduktion avräknades fakulteten skarpt mot rektor med -19 262 tkr 
utöver redan fastställt takbelopp. Vid slutavräkningen av institutionernas utbildningsuppdrag 
uppstår en differens jämfört med den preliminäravräkning som gjordes i september 2019. 
Bedömningen var redan då att fakulteten inte skulle nå budgeterat utbildningsuppdrag för 
2019 varför fakulteten höll inne totalt -37 143 tkr. Detta var dock för mycket och vid 
slutavräkningen visar det att 13 579 tkr kan regleras tillbaka till institutionerna och 
effektueras under budgetåret 2021. Den avräknade underproduktionen finansieras av 
balanserat kapital på fakulteten. Budget, preliminäravräkning och slutavräkning för 
verksamhetsåret 2019 har utfallit enligt följande: 
 
 

Slutavräkning kurser för BÅ 2019  
            

Institution Kursbudget 2019 Preliminäravräkning 2019 Slutavräkning 2019 
  HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff HST Andel Belopp Diff 
IDA 875 14,3% 83 666 870 14,5% 80 800 -2 866 898 14,6% 83 295 2 494 
IEI 1 936 32,8% 192 118 1 893 32,7% 182 438 -9 680 1 929 32,5% 185 698 3 261 
IFM 732 14,2% 83 082 713 14,1% 78 564 -4 518 738 14,2% 81 173 2 609 
IMT 60 1,4% 8 478 64 1,6% 8 840 362 67 1,6% 9 139 299 
ISY 549 9,9% 57 727 526 9,6% 53 673 -4 054 542 9,7% 55 228 1 555 
ITN 924 15,7% 91 818 907 15,7% 87 542 -4 276 927 15,7% 89 327 1 785 
MAI 866 11,7% 68 273 865 11,9% 66 283 -1 990 873 11,7% 66 786 503 
Delsumma 5 942 100% 585 163 5 840 100% 558 141 -27 022 5 972 100% 570 646 12 505 
Övriga 145   8 500 148   8 379 -121 149   9 453 1 074 
IKE 16  1 300 17  1 453 153 18  1 725 272 
IKK 71  3 000 70  3 185 185 70  3 653 468 
IMH 3  450 7  690 240 7  670 -20 
ISV 5  250 1  109 -141 1  119 10 
TEMA 50  3 500 52  2 943 -557 52  3 286 343 
Senare förd                       
SUMMA 6 087   593 663 5 988   566 520 -27 143 6 121   580 099 13 579 
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Vid fördelning av fakultetens uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar 
där institutionsramen utgör en andel av det totala takbeloppet som dels är baserad på volym – 
utfall i LADOK per den 30 september året före respektive budgetår och dels på en 
”institutionsfaktor” där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär.  För 
”övriga institutioner” sker en avräkning mot faktiskt utfall (HST och HPR). Respektive 
institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser påverkar 
institutionsramen för påföljande år.  
 
 
2.3.2.2 Preliminäravräkning utbildningsuppdrag för budgetåret 2020 
 
I september 2020 gjordes en preliminäravräkning av institutionernas utbildningsuppdrag för 
samma år. Detta resulterade i en differens jämfört med budgetbeslutet och som effektueras 
under budgetåret 2021. Vid budgetårets slut görs en slutavräkning där institutionernas 
uppdrag slutligen justeras och eventuella differenser effektueras budgetåret 2022.  
 
 
           Preliminäravräkning kurser för BÅ 2020 
        

Institution Kursbudget 2020 Preliminäravräkning 2020 
  HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff 
IDA 870 14,5% 82 364 938 15,0% 88 522 6 158 

IEI 1 893 32,7% 185 969 1 949 32,3% 190 899 4 929 

IFM 713 14,1% 80 085 754 14,3% 84 385 4 300 

IMT 64 1,6% 9 011 65 1,5% 9 020 8 

ISY 526 9,6% 54 712 569 10,0% 59 018 4 306 

ITN 907 15,7% 89 237 899 14,9% 88 188 -1 048 

MAI 865 11,9% 67 566 904 11,9% 70 378 2 811 

Delsumma 5 840 100% 568 945 6 078 100% 590 409 21 464 

Övriga 148   8 250 128   7 461 -789 
BKV (IKE) 19  1 450 21  1 733 283 
IKOS (IKK) 70  3 000 55  2 506 -494 
HMV (IMH) 5  700 4  367 -333 
IBL (ISV) 1  100 1  111 11 
TEMA 52  3 000 48  2 743 -257 
Senare 
fördelning               
SUMMA 5 987   577 195 6 207   597 870 20 675 

 
 
 
Till grund för den preliminära avräkningen av 2020 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i 
LADOK per den 30 september 2020 och dels prognos till och med 31 december 2020 vad 
gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2020 års uppdrag utgörs av institutionsutfall 
i LADOK per den 31 december 2020 och fakultetens slutavräkning mot rektor. I 2018 års 
budgetproposition fick LiU ett antal nya utbildningsplatser, vilket har lett till det utökade 
takbeloppet under ett antal år. Det gjordes en bedömning inför kursbudgeten 2020 att 
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fakulteten inte kommer att nå takbeloppet, varför den totala ramen minskades med ca 41 900 
tkr. Årets prognoser pekar fortsatt mot att fakulteten inte når budgeterat utbildningsuppdrag 
för 2020 men den totala ramen behöver minskas med ca 21 000 tkr. Detta gör att fakulteten 
kan reglera tillbaka till institutionerna ca 20 700 tkr i 2021-års budget.  
 
 
2.3.2.3 Uppdrag för budgetåret 2021 
 
Fördelningen av den fasta ramen för kursbudgeten 2021 baserar sig volymmässigt på den 
preliminäravräkning som gjordes den 30 september 2020. Takbeloppet för 2021 uppgår till 
670 162 tkr. Bedömningen är att Tekniska Högskolans utbildningsvolym 2021 kommer att 
underskrida takbeloppet. Därför hålls 52 735 tkr inne på fakulteten och delas inte ut i 2021-års 
uppdrag. De riktade stöden omfattar ca 9 130 tkr och tas från 2021 års takbelopp.  
 
Som tidigare diskuterats är prognosen för framför allt 2021 behäftad med många osäkerheter 
föranledda av coronapandemin. Det är inte osannolikt, eller till och med troligt, att fakultetens 
utbildningsvolym 2021 överskrider ovanstående och att underproduktionen i själva verket blir 
mindre; kanske i storleksordningen 30 miljoner kronor. Men eftersom såväl slutavräkningen 
som preliminäravräkningen i innevarande års budget är kraftigt positiv (ca 13 respektive 21 
miljoner kronor) och var kraftigt negativ i föregående års budget (ca -17 respektive -27 
miljoner kr) kommer budgetramen för 2021 totalt sett bara av denna anledning vara nästan 80 
miljoner högre än motsvarande ram för 2020. En något konservativ uppskattning av 
utbildningsvolymen 2021 kommer att dämpa ryckigheten något, kanske särskilt i 2022 års 
budget då slut- och preliminäravräkningarna troligen blir lägre än i budgeten för 2021. 
 
Av det riktade stödet har 3 500 tkr fördelats till de fem programnämnderna baserat på 
utbildningsvolym och resten har fördelats till fakultetsgemensamma stöd. Programnämnderna  
har i sin tur beslutat om riktade stöd avseende bland annat särskild kursutveckling till 
institutionerna (se sidorna 28 och 29). Det gemensamma stödet avser bland annat pedagogiska 
utvecklingsprojekt, MTS-ansvar (Människa-Teknik-Samhälle) samt stöd till mattementorer 
vid MAI och ITN (se sidorna 28 och 29).  
 
För 2021 års utbildningsuppdrag inkluderas även uppskattade intäkter avseende de 
studieavgifter som kommer från tredjelandsstudenter på internationella masterprogram och 
som inte inkluderas i den ordinarie kursersättningen. Intäktens totala omfattning är i dagsläget 
något osäker liksom hur den kommer fördela sig mellan institutionerna. De budgeterade 
beloppen nedan (tkr) betalas ut i tolftedelar under 2021 och en slutreglering görs vid årets 
slut. 
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2.3.2.4 Sammanställning – institutionsramar 2021 (tkr) 
 
De fem budgetposterna redovisade i avsnitt 2.3.2.1–2.3.2.3 innebär sammantaget följande 
institutionsramar för budgetåret 2021 samt motsvarande fördelning för 2021:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institution
HST Andel Belopp

IDA 938 15,0% 89 974 1 485 1 700
IEI 1 949 32,3% 194 031 1 465 15 300
IFM 754 14,3% 85 770 730 550
IMT 65 1,5% 9 168 65 200
ISY 569 10,0% 59 986 175 2 000
ITN 899 14,9% 89 635 745 500
MAI 904 11,9% 71 533 1 845 150
Delsumma 6 078 100% 600 097 6 510 20 400
Övriga 128 8 200 620 0
BKV 21 1 600
IKOS 55 2 500 0
HMV 4 600
IBL 1 500 100
TEMA 48 3 000 520
Senare fördelning 2000 1300
SUMMA 6 207 608 297 9 130 21 700

Uppdrag för BÅ 2021

Kursbudget 2021 Riktat 
stöd

Studieav
gifter

Institution
Slutavr 
2019

Preliminäravr 
2020

Riktat 
stöd 
2021

Studie-
avgifter  
2021

Kursbudget 
2021

Uppdrag 
2021

jmf 
Institutions-
ram 2020

IDA 2 494 6 158 1 485 1 700 89 974 101 811 80 212
IEI 3 261 4 929 1 465 15 300 194 031 218 986 190 991
IFM 2 609 4 300 730 550 85 770 93 959 73 965
IMT 299 8 65 200 9 168 9 739 10 061
ISY 1 555 4 306 175 2 000 59 986 68 022 51 966
ITN 1 785 -1 048 745 500 89 635 91 617 82 469
MAI 503 2 811 1 845 150 71 533 76 842 64 225
Delsumma 12 505 21 464 6 510 20 400 600 097 660 976 553 888
Övriga 1 074 -789 620 0 8 200 9 104 12 454
BKV (IKE) 272 283 0 0 1 600 2 155 1 866
IKOS (IKK) 468 -494 0 0 2 500 2 474 5 933
HMV (IMH) -20 -333 0 0 600 247 1 023
IBL (ISV) 10 11 100 0 500 621 100
TEMA 343 -257 520 0 3 000 3 607 3 532
Senare fördelning 2 000 1 300 3 300 4 010
SUMMA 13 579 20 675 9 130 21 700 608 297 673 380 570 351
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2.3.3 Särskilda fakultetsåtaganden 2021 
 
För budgetåret 2021 avsätts även 2 623 tkr (jmf 2020: 2 579 tkr) till ITN för att stödja 
verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). 
 
2.3.4 Planeringsförutsättningar 2022 och 2023 
 
Enligt universitetsstyrelsens budgetbeslut innehåller fakultetens utbildningsuppdrag för åren 
2022 och 2023 ökade anslag för den utbyggnad av högskoleutbildning som angavs i BP2018. 
Ökningen är dock marginell jämfört med de nya coronamotiverade uppdrag som avser åren 
2020-2022 och som betyder en betydande puckel. Fakulteten har de senaste åren inte nått upp 
till sitt takbelopp och räknar inte med att göra det de kommande åren heller. Antagningen ht 
2020 var dock framgångsrik med en kraftig ökning av sökande och en ökning av registrerade 
studenter på framför allt civilingenjörsprogrammen så möjligheten att bättre möta det som 
varit fakultetens tidigare utbildningsuppdrag ökar. Under 2021 startar också ett nytt 
kandidatprogram i Djurpsykologi med ett planerat intag om minst 30 studenter.  
Däremot kommer det bli svårt att möta de tillfälliga extra uppdragen under 2020-2022. Under 
2020 antogs 100 ytterligare basårsstudenter jämfört med 2019 då cirka 200 studenter antogs. 
Möjligenheten att under 2021 ta in ytterliga extra studenter på basåret innebär dock betydande 
svårigheter. Dels är lärar- och lokalresurserna redan hårt ansträngda på grund av de 
restriktioner som följer av coronapandemin och dels fanns inte så många fler sökande att anta 
2020. Så en realistisk prognos är att det förmodligen kommer antas ungefär lika många 
studenter 2021 som 2020. En beredskap att eventuellt utöka antalet basårsstudenter både i 
Norrköping och i Linköping bör dock finnas när anmälningssiffrorna blir kända i april 2021. 
Likaså finns en potential att utöka utbildningsvolymen genom de två nyligen beslutade 
fristående distanskurserna inom AI-området. Eventuellt kan även fler flexibla kurser för 
livslångt lärande utvecklas under 2021. 
 
Osäkerheterna under perioden är många och svårbedömda. Coronapandemin och åtföljande 
konsekvenser på antagning, studieprestation, avhopp, möjlighet att genomföra 
examensarbeten kommer alla sannolikt att påverka utbildningsvolymen, liksom att studenter 
som har svårt att hitta examensarbete eller som i praktiken är klara med sina studier, men har 
svårt att hitta jobb, sannolikt kommer läsa extra kurser utöver vad som egentligen krävs för 
examen. Vad summan av alla dessa, för utbildningsvolymen, positiva och negativa faktorer 
blir är oklart. 
 
Fakultetens och institutionernas samlade budgetramar har varierat kraftigt de senaste åren 
främst beroende på de avräkningar som görs för tidigare verksamhetsår. Det egentliga 
utbildningsuppdraget för budgetåret (kursbeställningen) har däremot inte förändrats särskilt 
mycket. 
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Fakultetens totala utbildningsvolym exklusive betalstudenter (uttryckt i HST) har varit 
tämligen stabil under perioden 2016–2020 (där perioden 2016–2019 är faktiskt utfall och 
2020 prognos): 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
 6 375 6 430 6 308 6 408 6 432 
 
Man kan konstatera att utbildningsvolymen exklusive betalstudenter på institutionsnivå också 
haft en relativt stabil utveckling (uttryckt i HST) under samma period: 
 

 
 

 
 
Man kan se en tydlig utveckling där IDA ökar i utbildningsvolym troligen på grund av det 
stora intresset för digitalisering och AI. Möjligen kan man skönja en svagt positiv trend även 
för IFM, medan ITN tappar något under perioden. I övrigt synes variationerna vara små och 
saknar tydlig riktning. 
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3 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ 
FORSKARNIVÅ  

3.1 Budgetförutsättningar 
 
Universitetsstyrelsen (US) fattade den 9 juni 2020 beslut om fördelning av budgetramar för 
perioden 2021–2023 avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån 
bedömning av då kända förutsättningar.  
 
Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå – det så kallade basanslaget. LiU:s basanslag för 2020 (1 022 080 tkr) härrör sig 
från universitetsstyrelsens budgetbeslut 2019 avseende år 2020 (915 081 tkr), pris och 
löneomräkning (1,91 procent) samt regleringsbrevet för 2020 som innebar en ökning av LiU:s 
basanslag med 107 000 tkr jämfört med universitetsstyrelsens tidigare beslutade ram. I den 
nya ramen ingår den sedan länge förväntade förstärkningen till det strategiska 
forskningsområdet IT och mobil kommunikation på 72 000 tkr varav LiU:s andel är 45 
procent, det vill säga 32 400 tkr och som avser verksamhet vid Tekniska högskolan. I 
anslagshöjningen ingick även en allmän basanslagshöjning med 38 180 tkr, varav 7 200 tkr 
avser Tekniska högskolan. I anslagshöjningen ingick även en post för forskningsinfrastruktur. 
Se rektors tilläggsbeslut från mars 2020 (DNR LIU-2019-01473) för detaljer 
 
LiU:s basanslag för 2021 liksom flertalet budgetposter inklusive fakulteternas ramar baserar 
sig väsentligen på ovanstående ram för 2020 pris- och löneomräknad med 1,72 procent, det 
vill säga inga ytterligare anslagsintäkter förutsågs: 
 
 2020 2021 2022 2023 
Teknisk fakultet 294 636 299 704 299 704 299 704 
Filosofisk fakultet 184 425 187 597 187 597 187 597 
Utbildningsvetenskap 51 567 52 454 52 454 52 454 
Medicinsk fakultet 177 902 180 962 180 962 180 962 
Rektors budgetram 149 255 152 917 152 917 152 917 
Strategiska forskningsområden 145 958 148 468 148 468 148 468 
Strategiska lokaler 11 152 9 284 9 284 9 284 
Infrastruktur 5 147 7 296 7 296 7 296 
Stimulansmedel nyttiggörande 2 038 - - - 
Summa 1 022 080 1 038 682 1 038 682 1 038 682 
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I universitetsstyrelsens fördelning kan följande noteras: 
 
• Basanslaget till fakulteterna grundar sig huvudsakligen på tidigare års beslut om 

fördelning pris- och löneomräknat.  
• Rektors budgetram omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, till 

exempel finansiering av karriärkontrakt, rekryteringspott, delfinansiering av Campus 
Norrköping samt utvecklingsmedel. Dessutom tillkommer samfinansiering av vissa 
projekt.  

• I anslaget finns 148 468 tkr för de av regeringen beslutade strategiska 
forskningsområden där Linköpings universitet varit huvudsökande. Dessa medel avser 
IT och mobil kommunikation, som förstärktes 2020 med 72 000 tkr, 
Materialvetenskap och Säkerhet och krisberedskap.  

• Stimulansmedel för nyttiggörande har tidigare avsatts med särskilda medel men är 
sedan utgången av 2020 en naturlig och integrerad del av verksamheten varför inga 
ytterligare medel avsätts framöver.  

• Ersättningen för lokalhyra ingår i basanslaget till fakulteterna. Dock finns strategiska 
lokaler som delfinansieras via basanslaget enligt en fastställd modell. Modellen 
innebär att miljöerna för vissa strategiska laboratorier/infrastrukturer betalar enligt 
normal hyrestaxa och den överskjutande kostnaden täcks via detta anslag. Bland annat 
följande strategiska lokaler delfinansieras med 9 284 tkr från anslaget: Centrum för 
medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), renrum vid IFM, Temas 
klimatkamrar samt Biobanksfacilitet vid Universitetssjukhuset.  

• Det finns ett behov av central samfinansiering av större infrastrukturer eftersom det 
inte i dag finns någon extern finansiär längre. Vid beslut avseende verksamhetsplan i 
mars 2020 avsattes 5 147 tkr med syfte att kunna finansiera dyrbar vetenskaplig 
infrastruktur. Avsättning för denna budgetpost finns även för kommande år, 7 296 tkr 
för 2021. 

För ytterligare information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut: 
 
https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.779322/Verksamhetsplan2021-2023_webb.pdf 
 
 
Sedan universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni 2020 har regeringen lagt fram 2021 års 
budgetproposition som förutom pris och löneomräkning (1,72 procent) innehöll en minskning 
av universitetets basanslag med ca 6 000 tkr. Mer precist är minskningen 8 020 tkr eftersom 
det även tillkommer 2 000 tkr i stöd för en ny forskarskola för folkhögskollärare. Förslaget i 
budgetpropositionen för 2021 ser för Linköpings universitets del med andra ord ut som följer 
för åren 2021–2023 i löpande priser (pris och löneomräkning för 2022-2023 är preliminär): 
 
 
 
 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.779322/Verksamhetsplan2021-2023_webb.pdf
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 2020 2021 2022 2023 
BP2020 1 022 080 1 022 080 1 022 080 1 022 080 
Pris och löneomräkning  17 572 26 878 39 044 
Tidigare känt  -977 -1 040 -1 122 
Nya uppdrag  -6 020 -6 020 -6 020 
TOTALT 1 022 080 1 032 655 1 041 898 1 053 982 
 
Även om det väsentligen inte fanns några nya anslagsmedel fördelade i förslaget till budget 
aviserade regeringen betydande ökningar av stödet för forskning och innovation i den 
kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Regeringen föreslår fortsatta 
investeringar på 2,76 miljarder kronor för forskning bland annat genom satsningar på 
forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Den 
totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 
miljarder kronor, och den beräknade nivåhöjningen fram till 2024 är 3,75 miljarder kronor. 
Regeringen föreslår bland annat att  

• VR:s anslag höjs med 1,1 miljarder kronor för 2021 för att sedan öka till knappt 1,3 
miljarder kronor 2023. Exklusive satsningar för forskningsinfrastruktur och 
excellenscentra, dvs. starka och strategiska forsknings- och utbildningsmiljöer, blir 
nivåhöjningen 330 miljoner kronor 2021 och för 2023 beräknas nivån till 660 miljoner 
kronor. 

• Basanslagen för universitet och högskolor höjs. Som kompensation för 
forskningsstiftelsernas neddragningar till följd av coronapandemin föreslås en särskild 
tillfällig förstärkning av basanslagen redan 2021 på 500 miljoner kronor. Regeringen 
föreslår dessutom en permanent ökning av basanslagen med 720 miljoner kronor 
2021. Från och med 2024 ska den permanenta ökningen vara 900 miljoner kronor. 

Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska enligt regeringen presenteras 
senare i höst. Först om och när Riksdagen fastställer propositionen och när LiU i så fall 
beslutat om den interna fördelningen kan dessa medel via tilläggsbeslut fördelas. Detta 
beräknas inte kunna ske förrän under våren 2021 och inget av ovanstående kan därför 
inkluderas i den aktuella budgetramen.  
 
Eftersom inte heller budgetpropositionen behandlats av universitetsledningen behöver 
fakultetens budgetförslag utgå från de ramar som universitetsstyrelsen fastställde i juni 2020. 
 

3.2 Fördelning av resurser inom Tekniska högskolan  
3.2.1 Disposition och beräkningsgrunder 
 
Tekniska Högskolans basanslag för budgetåret 2021 uppgår som framgår ovan till 299 704 tkr 
(2020: 294 636 tkr). Därutöver erhåller institutionerna anslag ur ”Rektors budgetram” och de 
nationella Strategiska forskningsområdena till fakultetens verksamhet enligt särskilda 
rektorsbeslut.  
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Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till ”Önnesjöprofessuren” vid ITN,  
”Tekniska verkens professur” och ”John Mattsons professur” vid IEI. 
 
 
Till fakultetsstyrelsens omedelbara disposition finns således följande intäkter avseende 2021. 
 
Intäkter (tkr)              2021                Jmf 2020 
Anslag          299 704             294 636 
SFO - IT och mobil kommunikation (förväntad intäkt)   7 680                        - 
Donationsprofessurer (externa medel)              3 900                 4 625 
SUMMA          311 284             299 261 
 
För budgetåret 2021 föreslås följande fördelning av basanslaget: 
 
Kostnader            2021         Jmf 2020      
Grundanslag:               229 411                 222 136 
 varav riktade stöd               175 681                 169 280 
 varav karriärstödjande åtgärder                   2 000                     2 000 
 varav fördelat på externa medel                 26 883                   26 428 
 varav oriktat stöd                 24 848                   24 428 
   
CENIIT                   7 820                     8 100 
   
Produktionspremie och studiestöd                 51 641                   50 768 
 varav produktionspremie                 30 139                   29 629 
 varav studiestöd                 21 503                   21 139 
   
Dekanus budgetram                 11 362                     6 182 
Särskilda uppdrag                      600                        400 
Övrigt forskningsstöd institutioner och enheter 6 550                     7 050 
Summa kostnader               307 384                 294 636 
   
Externfinansierade professurer                   3 900                     4 625 
   
 
 
Kommentarer 
 
Beräkning av anslag följer universitetsstyrelsen beslut. 

• Pris- och löneomräkning (1,72 procent)  fördelas ut till institutionerna. Följande poster  
är pris och löneomräknade: grundanslaget (förutom individstöd, karriärkontrakt, 
docentstöd och karriärstödjande åtgärder), CENIIT, produktionspremie och studiestöd 
samt posterna som finns i dekanus budgetram. 

• Grundanslag – justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare 
och tidsbegränsade stöd. Enligt fakultetsstyrelsens beslut från 14 september 2017 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN FÖR 
TEKNISKA FAKULTETEN 

 2020-10-20 
DNR LIU-2020-02025 

FST 2020-6.06 
BESLUT 

24(33) 
 
 

 
 

fördelas hälften av det som annars skulle varit oriktat stöd (53 731 tkr) på basis av 
andelen externa medel under budgetåret 2021. Medel till karriärstödjande åtgärder 
(2 000 tkr) infördes i 2018 års budget. Dessa medel ska användas för 
karriärbefrämjande åtgärder, exempelvis mentorer eller andra insatser, i syfte att stödja 
såväl män som kvinnor i deras karriärplanering. 

• CENIIT – fördelning enligt protokoll och projektförslag (se sidorna 30 till 32). För att 
få en jämnare fördelning av projekt över en sexårscykel sker en viss transferering av 
projektmedel mellan åren.  

• Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiatexamina samt 
institutionernas engagemang i grundutbildningen.  

• Dekanus budgetram – innehåller en delpost ofördelade medel samt en mindre rest av 
pris och löneomräkningen då alla poster inte räknas upp, vissa medel avsedda för 
planerade rekryteringar och initiativ vid IDA, IFM och ITN som ska rekvireras då 
kostnader uppstår samt dekanus repatrieringsstöd. 

• Särskilda uppdrag – bidrag för arbete med de kommande UKÄ-utvärderingarna av 
forskarutbildningsämnena Materialvetenskap (IFM mottagare), Medicinteknisk 
vetenskap (IMT mottagare) och Tillämpad fysik (IFM mottagare) under 2021. I det 
senare fallet finns ämnet även på ITN. Berörda institutioner tillser att transfereringar 
görs utifrån nedlagt arbete på respektive institution. 

• Övrigt forskningsstöd till institutioner och enheter efter beslut av andra styrgrupper 
och organ vilket bl a inkluderar 

o Gemensamt stöd tillsammans med medicinska fakulteten till CMIV samt till 
initiativen AIDA/Digital Patologi; 

o Fakultetsgemensamma doktorandkurser – medel för fördelning till berörda 
institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN); 

o Ofördelat stöd till sjätte generationens Styrkeområden (tidigare Strategiska 
forskningsområden) kring teknik, medicin och vård i samverkan med 
Medicinska fakulteten och Region Östergötland (DNR LiU-2020-03025); 

o Ofördelat stöd till de tre Styrkeområdena Transport, MedTech samt AI utifrån 
rektors beslut (DNR LiU-2019-01473). 

 
Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser: ”Önnesjöprofessuren” 
(1 000 tkr), ”John Mattsons professur” (ca 1 400 tkr) samt ”Tekniska verkens 
donationsprofessur” (1 500 tkr). 
 
3.2.2 Institutionsramar 2021 
 
För budgetåret 2021 föreslås följande institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar 
avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren. För beräkningsgrund och uppdelning 
på budgetposter per institution hänvisas till sidan 33.  
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Sammanställning av institutionsramar (tkr)   
 

Institution 2021 Jmf 
2020 

   
IDA 36 957 36 532 
IEI 53 811 53 494 
IFM 87 900 85 754 
IMT 11 928 10 979 
ISY 31 486 30 378 
ITN 50 755 47 668 
MAI 16 638 16 599 
Övrigt 17 910 13 232    

SUMMA 307 384 294 636 
   

   
 
Till ovanstående tillkommer för 2021: IEI 2 900 tkr och ITN 1 000 tkr till externfinansierade 
professurer. 
 
 

3.2.3 Underlag till institutionsramar för 2021   
 
För en mer detaljerad fördelning av basanslaget per institution, se sidan 33. 
 
Grundanslag (229 411 tkr) - Jämfört med 2020 justerad med hänsyn tagen till löpande 
förändringar. Ett antal riktade stöd har upphört genom att anställningar upphört och 
tidsbegränsade stöd (främst olika typer av kontrakt) löpt ut. I vissa fall har interna 
omdispositioner gjorts. 
 
I grundanslagets riktade stöd ingår resurser avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade 
stöd inklusive bidrag till individstöd, karriärkontrakt och LiU Research Fellow (tidigare LiU 
foass).  
 
Fakultetsstyrelsen beslutade den 14 september 2017 att hälften (26 883 tkr) av budgetposten 
oriktat stöd fördelas till institutionerna utifrån respektive institutions andel av alla externa 
medel (bidrag och avgifter) under föregående budgetår. Institutionerna förväntas använda 
medlen på ett strategiskt sätt. 
 
Premien för karriärstödjande åtgärder infördes i 2018 års budget i syfte att öka andelen 
kvinnor i lärargruppen, och särskilt bland professorerna. Totalt 2 000 tkr per år fördelas till de 
institutioner som bedriver forskning inom Tekniska Högskolan och i proportion till antalet 
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biträdande professorer, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer. Premien ska 
användas för karriärstödjande åtgärder, exempelvis mentorer eller andra insatser för att stödja 
såväl män som kvinnor i karriärplaneringen. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras vid de 
årliga institutionsdialogerna. 
 
Resterande medel (24 848 tkr) fördelas på motsvarande sätt som föregående år, det vill säga 
proportionellt efter 2012 års ”kalkylerade intäkt till lokaler från rektor”. 
 
Sedan föregående års budgetbeslut har det beslutats om följande nya riktade stöd: 
 
Forskningsstöd: 
 

• IFM Peter Nilsson forskningsstöd om 1 500 tkr fr o m 2019  
• IFM Peter Nilsson tidsbegränsat forskningsstöd om 1 000 tkr i 5 år med start 

2020-07-01 
• IFM Dominic Wright forskningsstöd om 1 000 tkr fr o m 2019 
• ITN medfinansiering Wallenberg Academy Fellow Magnus Jonsson, om 1 000 tkr 

under 2020-01-01 – 2024-12-31 
• NSC medfinansiering av PReSTO om 600 tkr, stödet avser 2019 
• IDA Fredrik Heintz forskningsstöd om 1 420 tkr under 2020. Stödet utökas till 1 526 

tkr fr o m 2021 
• IFM Feng Gao forskningsstöd om 700 tkr fr o m 2020 
• IFM Genevieve Metson forskningsstöd om 407 tkr i 5 år med start 2021-01-01 

 
 
CENIIT (7 820 tkr) – Jämfört med 2020 justerad med hänsyn tagen till CENIIT-rådets 
förslag se separat handling (se sidorna 30 till 32). För att uppnå en jämnare fördelning av 
projekt under rådets sexårscykel tidigare-/senareläggs vissa nya projekt. 
 
Produktionspremie (30 139 tkr) – Produktionspremie har utgått för examinerad licentiat 
eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och 
förhållandet mellan licentiat- och doktorsexamen är 1:3. Jämfört med 2020 justerad med 
hänsyn tagen till förändring av antalet licentiat- och doktorsexamina.  
 
Studiestöd (21 503 tkr) – Studiestödet baseras på antal helårsstudenter (HST) i 
grundutbildningen. Jämfört med 2020 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i 
grundutbildning. 
 
Särskilda uppdrag (600 tkr) – Under 2017 påbörjade UKÄ utvärderingarna av ett urval av 
forskarutbildningar som en komponent i det nya kvalitetssäkringssystemet. Under en period 
av 6 år kommer uppskattningsvis en tredjedel av landets forskarutbildningar att utvärderas 
samtidigt som lärosätena själva förväntas utvärdera övriga ämnen. Under 2021 kommer 
forskarutbildningsämnena Materialvetenskap, Medicinteknisk vetenskap och Tillämpad fysik 
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att utvärderas. Att genomföra en utvärdering innebär en avsevärd arbetsinsats från berörd 
forskarmiljö och därför avsätts 200 tkr per utvärdering för att kompensera för nedlagt arbete. 
 
3.2.4 Planeringsförutsättningar 2022–2023 
 
Universitetsstyrelsens budgetbeslut avseende 2021 med planeringsförutsättningar för 2022-
2023 innehåller inga nya anslagsmedel och fakultetens budgetram 2021 på totalt 299 704 tkr 
för forskning och forskarutbildning ligger därför fast på samma nivå även för åren 2022-2023. 
För planeringen av framtida verksamhet kan emellertid följande noteras: 
 

• Tekniska högskolan erhåller som tidigare beskrivits även förstärkningar via det 
strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation utöver budgetramen 
ovan. Hanteringen av förstärkningen i relation till de tidigare beslutade medlen inom 
IT och mobil kommunikation kommer hanteras i ett särskilt rektorsbeslut. Formerna 
för hur fakulteten förfogar över dessa medel och hur de ska fördelas är ännu inte 
bestämda, men fakulteten kommer att kunna emotse en betydande förstärkning till 
området både för kortare projekt och för rekryteringar; 

• Budgetpropositionen 2021 innehåller inga nya anslagsmedel för forskning och 
forskarutbildning som berör fakulteten. Däremot finns en generell besparing på 
statsförvaltningen som för LiU:s del uppgår till 8 000 tkr och som avser förutsedda 
besparingar av resekostnader föranlett av nya mötesformer påkallade av 
coronapandemin. Besparingen är inte inkluderad i fakultetens budget då det ännu inte 
finns interna beslut kring hur besparingen ska fördelas; 

•  I den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen som väntas 
senare i höst aviseras betydande tillskott av medel för forskning och innovation. Bland 
annat aviseras en ettårig ökning av basanslaget nationellt om 500 miljoner kronor för 
att kompensera för de likviditetsproblem som uppstår på grund av coronapandemin i 
de forskningsstiftelser som annars bidrar med betydande belopp till svensk forskning. 
Dessutom aviseras ett permanent tillskott till de basanslag som fördelas direkt till 
universitet och högskolor. Enligt förslaget höjs basanslaget i steg med 720 miljoner 
kronor 2021 för att 2024 uppgå till 900 miljoner kronor. Det är i dagsläget oklart hur 
dessa tillskott ska fördelas och kompletterande budgetbeslut avseende den interna 
fördelningen kan sannolikt inte fattas förrän tidigast våren 2021. 
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Riktade utbildningsstöd 2021 

Inst Nämnd uppdrag 
Ordinarie 

tkr 
Extra 

ordinarie tkr  S:a tkr 

IDA DM Kvalitetsprojektet (projektledare Mikael Asplund) 50   50 

IDA DM 
Programmeringsstöd (LiTHe kod eller annan verksamhet för 
nybörjare) 60   60 

IDA DM Stöd för studiebesök av gymnasieskolor (Robotvisningar tex) 50   50 

IDA DM Kursutveckling (IT) Projektterminen/kandidat 24 hp   180 180 

IDA DM Kursutveckling (IP) Projekt: Agil systemutveckling (tillägg) 2 hp   30 30 

IDA DM 
Kursutveckling (D,U) Objektorienderad prog/Java - 
(genomströmning)   80 80 

IDA DM 
Kursutveckling (Di, IP) Databasteknik - (genomströmning, 
inventering)   50 50 

IDA DM Examensarbete (Di, D, IT, U) - (genomströmning, inventering)   90 90 

IDA IL Kandidatarbete (Data)   45 45 

IDA KB Vidareutveckling databaser och säkerhet   25 25 

IDA MD Masterprogram DES - stöd för antagning   75 75 

IDA LiTH Genomförande av flexibla AI-kurser   750 750 

  
Summa 
IDA   160 1 325 1 485 

IEI DM Kursutveckling (IT) Ledarskap (del av annan kurs) 4 hp   30 30 

IEI IL 

Moment i engelska i kurserna TEIE17 Industriell ekonomi, TKMJ51 
Hållbar utveckling och företagande, TAOP52 Optimeringslära grk 
(professionsspråk) 360   360 

IEI IL Kandidatarbete (Energi)   45 45 

IEI IL Kandidatarbete (Maskin)   45 45 

IEI IL Omarbetning av TEIM13   20 20 

IEI MD Rapportstöd i svenska 150   150 

IEI MD Kandidatarbeten i Shanghai för DPU   150 150 

IEI MD LiU Formula Student - Go Green    150 150 

IEI MD Kursutveckling (fördelas till institutioner av programledningen)   290 290 
IEI 
Malmsten MD Programöversyn   50 50 

IEI LiTH Stöd för studenttävlingen LiU-Racing   175 175 

  Summa IEI   510 955 1 465 

IFM DM Kursutveckling (U) Fysik och mekanik - (främja närvaro/quiz)   30 30 

IFM EF Programkontaktperson Marcus Ekholm 70   70 

IFM EF Programkontaktperson Wei-Xin Ni 30   30 

IFM EF Kursutveckling optikprofil och masterprogram   45 45 

IFM EF Programutveckling Y   35 35 

IFM IL Kandidatarbete (Bio)   45 45 

IFM IL Omarbetning av TFKE64   20 20 

IFM KB Kontaktpersoner masterprogram, Biologi 40 tkr, Kemi 40 tkr 80   80 

IFM KB Särskilt stöd TFKI23 Forensisk kemi 50   50 

IFM KB Diskussion profilutveckling Sensorer och material   30 30 

IFM KB Fysiologi, cellsignalering och molekylär evolution   10 10 
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Inst Nämnd uppdrag 
Ordinarie 

tkr 
Extra 

ordinarie tkr  S:a tkr 

IFM KB Vidareutveckling kurser Biologikandidat + Master   20 20 

IFM KB Nyutveckling fysikalisk-oorganisk kemi   35 35 

IFM KB Utveckling av projektkurs i proteinvetenskap   35 35 

IFM KB Vidareutveckling trender i molekylär livsvetenskap   20 20 

IFM LiTH Stöd för studenttävlingen LiU-iGEM   175 175 

  
Summa 
IFM   230 500 730 

IMT EF Programkontaktperson Göran Salerud 30   30 

IMT EF Programutveckling Y   35 35 

  
Summa 
IMT   30 35 65 

ISY EF Programkontaktperson Atila Alvandpour 30   30 

ISY EF Programkontaktperson Emil Björnson 30   30 

ISY EF Programutveckling Y   35 35 

ISY EF Utveckling av TSEK06   60 60 

ISY IL Kandidatarbete (System)   20 20 

  
Summa 
ISY   60 115 175 

ITN DM Programmeringsstöd LiTHe hack 40   40 

ITN DM Kursutveckling (MT) hållbar utveckling (delmoment i tre kurser)   30 30 

ITN DM Kursutveckling (MT) Analys II - (främja närvaro/takt/duggor)   50 50 

ITN DM Examensarbete (MT) - (genomströmning, inventering)   50 50 

ITN EF Programmeringsstöd LiTHehack 15   15 

ITN IL LiTHehack 25   25 

ITN IL Kandidatarbete (KTS)   45 45 

ITN IL Ny kurs för FTL (TNFL12)   60 60 

ITN KB Införande av programmering Basår   20 20 

ITN MD Rapportstöd i svenska 50   50 

ITN LiTH Kompletterande finansiering mattementorer   360 360 

  
Summa 
ITN   130 615 745 

MAI DM Kursutveckling (D) Envar 2 - (främja närvaro via duggor)   80 80 

MAI EF Programkontaktperson Joakim Arnlind 40   40 

MAI EF Programutveckling Y   35 35 

MAI KB Införande av programmering Basår   20 20 

MAI MD Nestorer 100   100 

MAI LiTH Kompletterande finansiering mattementorer   1570 1 570 

  
Summa 
MAI   140 1 705 1 845 

TEMA IL Omarbetning av TGTU97   20 20 

TEMA LiTH MTS-ansvar   500 500 

  Summa TEMA 0 520 520 

IBL LiTH Kursutveckling djurpsykologi   100 100 

IBL 
Summa 
IBL   0 100 100 

  Summa Riktat stöd 1 260 5 870 7 130 
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CENIIT-rådets sammanträdesprotokoll och projektförslag 2021 

 

 
Centrum för Industriell 
Informationsteknologi 
 

Ledamöterna i CENIIT-rådet 
 
Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet 
Tid  Torsdagen den 1/10, 2020, 10:00 - 16:00 
Plats  Zoom och på LiU. 
Närvarande Nicolette Lakemond, ordförande, LiTH  

Michael Lundh, ABB Corporate Research    
Nicklas Johansson, Ericsson 
Gunnar Holmberg, Saab AB    

 Petter Krus, LiTH 
Svante Gunnarsson, LiTH    

 Zebo Peng, LiTH 
Erik Frisk, föreståndare, LiTH 

 
§1. Godkännande av agendan 
 
Agendan godkändes. 
 
§2. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 
§3. Genomgång av projektstatus 
 
Hanns ej med, tas upp igen på nästa möte. 
 
§4. Diskussion om inkomna ansökningar 
 
Totalt 33 ansökningar har kommit in för CENIIT-finansiering under 2021. Av dessa är 14 
fortsättningsansökningar, 1 nya ansökning för projekt med planeringsbidrag förra året samt 18 nya 
ansökningar. Ansökningar föredrogs av rapportörer och diskuterades 
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§5. Fastställande av vilka föreslagna projektledare som ska kallas till intervju 
 
Fastställdes att följande projektledare kallas till intervju: Farnaz Adib Yaghmaie, Talha Bin Masood, 
Carl-Johan Thore, Lena Buffoni, Zheng Chen, samt Mårten Wadenbäck. 
 
§6. Intervjuer 
 
Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera över Zoom. 
 
§7. Fastställande av rekommendation inför 2021 om bifall eller av- slag av ansökan 
 
Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansökningar om nya 
projekt, rekommendera fullt anslag på 450 kSEK till Farnaz Adib Yagh- maie (21.01), Carl-Johan 
Thore (21.09), samt Zheng Chen (21.18). 
Den föreslagna projektlistan för 2021 framgår av bilaga. 
 
§8. System för inskick av ansökningar 
 
Erik Frisk annonserade att ett mer automatiserat system för att hantera ansökningar kommer införas 
till nästa ansökningsomgång. 
 
§9. Övriga frågor 
 
Relationen CENIIT och kommande satsningar inom ELLIIT diskuterades. 
 
§10. Tid för nästa rådsmöte 
 
Den varannat år återkommande CENIIT-workshopen är planerad till den 12 maj, 2021, 09:00 - 17:00. 
Nästa rådsmöte, inklusive halvtidsutvärderingar, är planerat till efter CENIIT-workshopen. Exakt 
datum ej ännu bestämt. 
 
  
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Erik Frisk    Nicolette Lakemond 
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Project Id Funding (KSEK) Project Name Project Leader 
14.09 450 Interactive visual event-sequence mining Katerina Vrotsou
16.02 450 A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medicine Mika Gustafsson
16.05 450 Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggnings- och resursallokeringsproblem: 

tillämpningar inom utveckling av avioniksystem
Elina Rönnberg

16.08 450 Energy management for heavy vehicles Jan Åslund
17.01 450 Data and Networks in the Industrial Internet Andrei Gurtov
17.05 450 Integration and Interoperability of Graph-Data Systems Olaf Hartig
17.09 450 Unraveling intravoxel tissue composition via diffusion MRI Evren Özarslan
17.12 450 Applied Research Platform for Sensor Fusion Gustaf Hendeby
18.01 450 Bayesian methods for fMRI informed brain tumour treatment planning Anders Eklund
18.04 450 Quantum communication based on next-generation telecommunication optical fibers Guilherme B. Xavier

18.12 450 Low Latency Communications for Wireless Networks: Exploiting Traffic Characteristics Nikolaos Pappas

19.01 450 Hybrid Methods for Fault Diagnosis and Prognostics Daniel Jung
20.03 450 The Complex Acoustic Surveillance and Tracking (COAST) project Isaac Skog
20.08 450 Executable models for drug development Elin Nyman
21.01

450
Reinforcement Learning for partially observable dynamical systems with continuous state and 
action spaces: application

Farnaz Adib Yaghmaie

21.09 450 Computational design for optimality and robustness in multi-physics and multi-criteria 
problems

Carl-Johan Thore

21.18 450 Wireless Network Design for Decentralized Machine Learning Zheng Chen
7650



2020-10-20 
DNR LIU-2020-02025 

FST 2020-6.06 
BESLUT 

33(33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sammanställning av basanslag för LiTH:s institutioner 2021 (tkr) 

 

S:a LiTH S:a LiTH IDA IDA IEI IEI IFM IFM IMT IMT ISY ISY ITN ITN MAI MAI

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Grundanslag: 229 411 222 136 30 107 29 217 40 302 40 341 73 448 72 356 9 395 8 222 22 170 21 254 43 015 39 711 10 975 11 034
Riktat stöd 175 681 169 280 25 527 24 883 30 957 30 487 51 757 51 316 7 437 6 345 16 686 15 532 34 138 31 622 9 180 9 095
Externa medel 26 883 26 428 1 771 1 586 4 711 5 336 9 756 9 247 1 023 952 3 049 3 324 5 832 5 091 741 892
Karriärstödjande åtgärder 2 000 2 000 125 110 560 512 530 581 65 70 149 151 387 384 185 192
Oriktade stöd, resten 24 848 24 428 2 684 2 638 4 075 4 006 11 405 11 212 870 855 2 286 2 247 2 659 2 614 870 855
CENIIT 7 820 8 100 920 1 575 460 460 450 1 380 1 800 3 220 2 925 920 900 460 450
Produktionspremie 30 139 29 629 2 696 2 602 6 104 6 211 10 937 10 359 712 736 4 146 4 222 3 484 3 609 2 060 1 890

Antal doktor s:a 5 år 229 221 20 20 28 27 108 96 7 7 22 24 28 34 16 13
Antal doktor med 

föregående lic s:a 5 år 165 177 16 15 57 58 35 45 2 3 31 33 14 10 10 13

Antal lic s:a 5 år 168 190 14 16 42 56 36 44 3 3 35 34 25 25 13 12

Poäng medelvärde 5 år 79 81 7 7 16 17 29 28 2 2 11 12 10 10 6 5

Studiestöd 21 503 21 139 3 234 3 138 6 944 6 942 2 656 2 589 240 220 1 950 1 976 3 336 3 249 3 143 3 025
antal HST 2019 5 972 5 974 898 887 1 929 1 962 738 732 67 62 542 558 927 918 873 855

Dekanus för senare 
fördelning 11 362 6 182
Särskilda uppdrag 600 400 400 200 200 200
Övrigt, inst, fo utb kurser 6 550 7 050

S:a anslag 307 384 294 636 36 957 36 532 53 811 53 494 87 900 85 754 11 928 10 979 31 486 30 378 50 755 47 668 16 638 16 599

Ext fin professurer 3 900 4 625 2 900 2 500 0 1 125 1 000 1 000

Externa medel 2019 632 161 602 173 41 651 36 127 110 784 121 592 229 416 210 689 24 060 21 702 71 699 75 731 137 132 116 009 17 419 20 323
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