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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ  
budgetåret 2013 
 
 
 
1 Förutsättningar - Utbildningsuppdrag 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Universitetsstyrelsen (US) fattade 2012-09-10 beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar 
och utbildningsuppdrag för perioden 2013 – 2015 avseende utbildning på grund- och avancerad 
nivå. Samtidigt uppdrogs till rektor ”att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och 
kompletteringar av styrelsens uppdrag till universitetets fakultetsstyrelser och Styrelsen för 
utbildningsvetenskap”. 
 
Den 20 september 2012 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2013. Propositionen 
innebar i förhållande till vad som var känt tidigare vissa förändringar. Rektor har i enlighet med US 
beslut i september fattat kompletterande beslut 2012-10-02.  
 
Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, s k takbelopp, upp till vilket 
ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och 
HPR utöver detta takbelopp utgår normalt sett inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av 
takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. 
 
Ersättningen för HST inkluderar också ersättning för kostnad avseende hyror, antagning av 
studenter, ersättning till Trygghetsstiftelsen, medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen AgV, 
lånefinansierade anläggningstillgångar, utveckling av studiedokumentationssystemet, 
upphovsrättslig ersättning för kopiering, försäkringsskydd för studenter och avgiftsfinansiering av 
Riksrevisionen. 
 
Fr o m budgetåret 1997 gäller att såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (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% av takbeloppet. 
 
 
 
1.2 Utbildningsuppdraget till Linköpings universitet  
 
Utbildningsuppdraget består av dels ett generellt uppdrag och dels ett specifikt uppdrag för 
respektive högskoleenhet. 
 
För detta tilldelas ett anslag som grundar sig på ersättning för HST och HPR. HPR är antal 
högskolepoäng presterade inom universitetet delat med 60. Denna del utgör ca 60 % (exkl er-
sättning till lokaler) av per capita ersättningen. Ersättning för HST, som är antal för första gången 
registrerade studenter, utgör ca 40 % av per capita ersättningen. 
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Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde 
skall alltså alla kurser klassificeras till ett utbildningsområde. Följande ersättningsbelopp för HST 
och HPR erhålls som beräkningsgrund för riksdagens tilldelning till grundläggande högskole-
utbildning vid universitet och högskolor under verksamhetsåret 2013. Utöver pris- och löne-
omräkning 0,57 % har HST inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi höjts med  
4 957 kr för att höja kvaliteten inom dessa områden. 
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 28 463 19 252 
Naturvetenskap, teknik 50 378 42 484 
Vård 53 558 46 387 
Medicin 59 849 72 799 
Undervisning 34 961 41 173 
Övrigt 40 458 32 864 
Design 142 756 86 975 

 
 
Anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Linköpings universitet 
 
2012: 1 318 889 kkr (2012 års pris- och löneläge) 

2013: 1 317 794 kkr (2013 års pris- och löneläge) 

2014: 1 319 991 kkr (2013 års pris- och löneläge) 

2015: 1 324 181 kkr (2013 års pris- och löneläge) 

 

Förändringar mellan åren 2012 och 2013: 

 7 590 kkr (0,579 % pris- och löneomräkningen mellan 2012-2013) 
 29 067 kkr till följd av en fortsatt kvalitetsförstärkning av utbildningar inom 

utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi  
 15 000 kkr till följd av en tillfällig satsning på 4 200 högskoleplatser under 2013-2015 
 1 296 kkr avser en utbyggnad av läkarutbildningen från 2013 
 1 900 kkr avser en utbyggnad av civil- och ingenjörsutbildningarna från 2013 
 794 kkr avser en utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2012 
 2 263 kkr avser en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som påbörjades 2012 
 531 kkr avser en utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2008 
 1 307  kkr avser en omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningen som 

påbörjades 2012 
 -1 002  kkr avser en reducering till följd av en effektivisering av lärarutbildningen 
 -677 kkr avser en överflyttning av medel till ”Ersättning för klinisk utbildning och forskning” 

för den utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2009 
 -21 526 kkr avser en reducering till följd av s k inaktiva studenter 
 -37 638 kkr avser en reducering till följd av införandet av studieavgifter för s k 

tredjelandsstudenter 
 

 
Dessutom disponerar universitetet anslagssparande som vid ingången till 2012 uppgick till  
29 053 kkr. Beroende på utbildningsvolymens storlek när budgetåret 2012 summeras kan detta 
belopp komma att reduceras. 
 
Till skillnad från tidigare år kommer takbeloppet till respektive fakultetsstyrelse och Styrelsen för 
utbildningsvetenskap att inkludera ersättning för lokaler. 
 
LiU:s  ”särskilda åtaganden” finansieras fr o m 2013 inom ramen för den s k SUHF-modellen varför 
någon direkt avsättning för detta ändamål, till skillnad från tidigare budgetår, inte görs.  De särskilda 
åtagandena under 2013 - 2015 är: LiU Elitidrott (1 880 kkr/år) som fördelas till FST (LiTH), 
aspirantutbildning (1 470 kkr/år), undervisning i svenska för utomnordiska studenter (920 kkr/år), 
kursen Orkesterspel (710 kkr/år), konstnärliga kurser i Vadstena (590 kkr/år), statistik (1 000 
kkr/år), Institutionen kultur och kommunikation (1 510 kkr/år) som fördelas till FSF (fil fak), ”nya” 
lärarutbildningen (1 000 kkr/år) och samverkan mellan utbildningsvetenskap och skolan (1 000 
kkr/år) som fördelas till OSU. 
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1.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelser och  
 Styrelsen för utbildningsvetenskap under perioden 2013 - 2015 
 
Universitetsstyrelsen har beslutat om nedanstående takbelopp för utbildningsuppdragen under 
respektive år i perioden 2013 – 2015. Enligt universitetsstyrelsens beslut är det första årets 
takbelopp fast medan takbeloppen för 2014 och 2015 är att betrakta som planeringsförutsättningar. 
Eftersom ersättning för lokaler ingår i takbeloppen nedan och de särskilda åtagandena finansieras 
via OH-påslag med hjälp av SUHF- modellen är summan av fakulteternas takbelopp (inklusive en 
liten justering) lika med universitetets takbelopp respektive år i ovan nämnda beslut. 
 
 2013 2014 2015 
Teknisk fakultet (FST) 542 901 546 783 548 254 
Filosofisk fakultet (FST) 323 000 314 322 309 691 
Utbildningsvetenskap (OSU) 148 200 148500 148400 
Medicinsk fakultet (FSM) 303 596 310 463 371 845 
Justering 97 -77 -9 
Summa 1 317 794 1 319 991 1 324 181 
 
 
 
 
1. 4 Universitetets gemensamma ändamål och funktioner 
 
Universitetets gemensamma ändamål finansieras fr o m 2009 i huvudsak genom införandet av den 
s k SUHF-modellen som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på 
kostnadsbärare på institutionsnivå. När fakultetsstyrelser och Områdesstyrelsen för 
utbildningsvetenskap, institutioner och andra arbetsenheter fastställer sin respektive budget måste 
detta beaktas. 
 
Fakultetsstyrelser och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap kommer därutöver att faktureras 
kostnader avseende central antagning av studenter (ca 7 800 kkr), upphovsrättslig ersättning för 
kopiering (ca 2 700 kkr) samt stöd till studenter med funktionshinder (enl regleringsbrevet motsv 0,3% av 
anslaget). 

 
 
 
2 LiTH:s utbildningsuppdrag 
 
 
2.1 Uppdrag - enligt US beslut 2012-09-10 
 
Fakultetsstyrelsen skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden 
där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. 
 
Fakultetsstyrelsen skall bedriva fort- och vidareutbildning.  Fakultetsstyrelsen skall också i övrigt 
öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. 
 
Fakultetsstyrelsen skall beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. 
 
Fakultetsstyrelsen skall fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom 
ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem.  
 
Arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män skall fortsätta inom fakultetsstyrelsens 
område. 
 
Fakultetsstyrelsen skall bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens 
kvalitet samt förståelsen för andra länder och internationella förhållanden.  Fakultetsstyrelsen skall 
även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. 
 



 

FST 12/6.10 

2012-10-25 
BESLUT 

Dnr LiU 2012-01425 
4(9) 

 

 

Fakultetsstyrelsen skall aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. Information och 
vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden för olika 
utbildningar skall förbättras. 
 
Fakultetsstyrelsen skall uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. 
 
Fakultetsstyrelsen skall vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen kvinnor inom de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna.  
 
Fakultetsstyrelsen skall planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp. 
 
Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast 
den 1 juni och 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions 
förväntade utbildningsvolym. 
 
 
 
2.2 Planeringsförutsättningar - enligt US beslut 2012-09-10 
 
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) 
under budgetåret 2013 kan högst uppgå till 534 300 kkr. Som planeringsförutsättningar för 
budgetåren 2014 och 2015 gäller 537 800 kkr respektive 539 900 kkr. 
 

Till skillnad från tidigare budgetår inkluderar takbeloppet fr o m budgetåret 2013 även ersättning för 
lokaler. Universitetsstyrelsen uppdrar till Fakultetsstyrelen för teknisk fakultet att beakta detta när styrelsen 
fastställer institutionsramarna.  

 

Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet fastställer fasta budgetramar för institutionerna för 2013 och 
övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2014 och 2015. Respektive institutions 
budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna för 
påföljande år. Den hittills tillämpade skarpa avräkningen mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav 
respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap upphör.  

 

Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet skall lägga ut uppdrag på berörda institutioner och till dessa 
uppdrag koppla resurser. Uppdragen sammanställs i komprimerad form i en för alla fakulteter (motsv.) 
gemensam presentation, i vilken varje enskild institution kan se samtliga sina uppdrag och till dessa knutna 
resurser. 

 

Under varje enskilt budgetår skall Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet ta initiativ till dialoger mellan 
fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna skall fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa 
och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till 
tertialboksluten. 

 
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet i uppdrag att planera för ett utbildningsutbud som 
utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 procent består av utbildningsprogram. Vidare skall styrelsens 
planering utgå från att minst 25 procent av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående 
kurser) skall finnas på den avancerade nivån.   
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Inom ramen för Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultets takbelopp skall styrelsen anordna kurser inom det s k 
Sommaruniversitetet respektive år i perioden 2013 – 2015 av minst samma omfattning som under 2012. För 
dessa kurser skall fakultetsstyrelsen beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut (daterat 2000-06-05; 
dnr: LiU 820/00-40) om Sommaruniversitetet.  

 
Ansvaret för att bedriva de utbildningar vid Carl Malmstens skola som fr o m 1 juli år 2000 överfördes till 
Linköpings universitet utövas inom universitetet av Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet. Styrelsens takbelopp 
inkluderar ersättning för dessa utbildningar. Regeringen har infört ett tak som innebär att Linköpings universitet 
får avräkna högst 50 helårsstudenter inom utbildningsområdet design under 2013 
 
Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet skall i sin budget beakta behovet av särskilda medel för 
verksamhetsområdets kvalitetsarbete och framtida utvärderingar av utbildningsresultat som en del av det 
nationella kvalitetssäkringssystemet. 

 

 

 
2.3  Kompletterande uppdrag/planeringsförutsättningar  
 enligt rektors beslut 2012-10-02 
 
Fakultetsstyrelsen tilldelas medel under perioden 2013 – 2015 för en utökad ingenjörsutbildning. 
Fakultetsstyrelsen tilldelas också medel för tillfälliga platser under 2013 och 2014. En viss justering 
görs också av takbeloppet 2015 för att kompensera för att tilldelade resurser inte fullt ut täcker de i 
budgetpropositionen föreslagna nya utökningarna.  
 
Den kompletterande ersättningen för utökad ingenjörsutbildning motsvarar under budgetåret 2013: 
1 900 kkr, 2014: 5 662 kkr och 2015: 9 362 kkr. Ersättningen för tillfälliga platser 2013: 6 701 kkr 
och 2014: 3 321 kkr. Justering 2015: -1 008 kkr. 
 

 
2.4 Särskilt åtagande 
 
Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott 
(lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas under 2013 ett särskilt 
stöd om 1 880 kkr. 
 
 
 
3 Fördelning av resurser inom LiTH 
 
 
3.1  Disposition av anvisat anslag och dimensionering 
 
LiTH:s takbelopp (kkr)  
 
2012: 425 000 exkl lokalmedel och de särskilda åtaganden inom LiU 
2013: 542 901 inkl tillfälliga platser 6 701 kkr och utökad ingenjörsutbildning  
2014: 546 783 inkl tillfälliga platser 3 321 kkr och utökad ingenjörsutbildning 
2015: 547 254 
 
 
Fördelning: Fast budgetram Planeringsförutsättningar 
 2013 2014 2015 
Institutionsramar 534 300 537 800 539 900 
Ofördelat till dekanus 
disposition

 *)
 8 601 8 983 8 354 

Summa 542 901 546 783 547 254 
 
*)
  Se kompletterade budgetbeslut enligt pkt 2.3 föranlett av ändrade förutsättningar i budetpropositionen. Får beaktas vid 

avstämning kommande år. 
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Dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2013 inom respektive utbildningsprogram, 
se kt 3.3.  
 
Prognos antal helårsstudenter: 
2012: 6 760 varav civ ing utbildning 3 955 
2013: 6 400  ” 3 970 
2014: 6 490  ” 4 070 
2015: 6 550  ” 4 150 
 
Antalet HST är en anpassning mot LiTH:s uppdrag/takbelopp 2013 – 2015. 
 
 
3.2  Institutionsramar 
 
Från 2013 gäller en förändrad budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett är en 
fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. Ramen kommer att stämmas av 
årsvis och avvikelser kan påverka institutionsramen påföljande år. I ramen ingår också ersättning 
för lokaler.  
 
LiTH har de senaste 2 år tillämpat en budgeteringsmodell med institutionsramar som stämts av i 
efterhand men med den skillnaden att lokalersättning inte ingått utan fördelats till institutionerna 
direkt från rektor. Sett över tiden har institutionsramarnas andel av LiTH:s anslag i stort legat på 
samma nivå.  
 
Vid fördelning av LiTH:s uppdrag till institutionerna 2013 – 2015 tillämpas en modell där 
institutionsramen utgör en andel av LiTH:s takbelopp som  
 

 dels är baserad på volym - utfall i LADOK per 30 september 2012  
 dels på en ”institutionsfaktor” där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär  
 

Som fördelningsnyckel 2013 används 2012 års institutionsersättning.  
 
Programnämnderna ges i uppdrag att under november fastställa kursplaner och föreslå 
dimensionering av kurser för 2013. Institutionerna delges kursbeställning (antal grupper) och övriga 
uppdrag som ska rymmas inom budgetramen. Uppdras åt dekanus att fastställa program-
nämndernas beställning. 
 
 
Sammanställning institutionsramar: 

 
Institution 

fördelningsnyckel 
instram LiTH + 

kalkylerad lokalintäkt 
från rektor 2012 

fast 
budgetram 

2013 

planerings-
förutsättning 

2014 

planerings-
förutsättning 

2015  

 
IDA 61 617 61 703 62 113 62 359 

 
IEI 166 048 166 282 167 386 168 050 

 
IFM 84 217 84 336 84 896 85 232 

 
IMT 4 974 4 981 5 015 5 034 

 
ISY 59 271 59 354 59 748 59 985 

 
ITN 83 415 83 533 84 088 84 421 

 
MAI 66 518 66 611 67 054 67 319 

 
Delsumma 526 060 526 800 530 300 532 400 

 
Övriga:   7 500 7 500 7 500 

 
IKE 

 
2 000 2 000 2 000 

 
IKK 

 
2 000 2 000 2 000 

 
IMH 

 
500 500 500 

 
ISV 

 
1 000 1 000 1 000 

 
TEMA 

 
2 000 2 000 2 000 

 
SUMMA   534 300 537 800 539 900 

      
 

Vid respektive års slut tillåts respektive institution att ha ett resultat inom den 

 
anslagsfinansierade utbildningen på grund- och avancerad nivå som motsvarar 

 
+/- 5% av aktuellt års samlade budgetram. 

  



 

FST 12/6.10 

2012-10-25 
BESLUT 

Dnr LiU 2012-01425 
7(9) 

 

 

3.3  Utbildningsutbud, dimensionering kompl med antal pl etc  

 

 

Dimensionering av antalet nybörjarplatser höstterminen 2013 se nedanstående tabell. Uppdras åt dekanus att 

fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade platser. 

 

 Programnamn 

prognos 
antal 

nybörjare 
HT13 Ort PN Annonserade platser/övrigt 

Grundnivå      

Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp)
1) 

    

  Byggnadsteknik 70 Nrk MD 50 

  Datateknik  70 Li DM 40  utökat 10 pl 

  Elektronik  30 Li EF 20 

  Kemisk analysteknik  30 Li KB 30 

  Maskinteknik  65 Li MD 50 

  Öppen ingång (Hing)  - Li MD 10   inställt  

Kandidatprogram 180 hp     

  Biologi 40 Li KB 40 

  Flygtrafik och logistik 60 Li IL 60 

  Fysik och nanovetenskap 15 Li EF 10 

  Grafisk design och kommunikation  70 Nrk DM 60 

  Innovativ programmering  40 Li DM 30 

  Kemi - molekylär design 15 Li KB 20 

  Kemisk biologi öppen ingång
 3)

  Li KB se civ ing 

  Matematik  15 Li EF 10 

  Möbeldesign  6 Sth MD 6 

  Möbelkonservering  4 Sth MD 4 

  Möbelsnickeri  6 Sth MD 6 

  Möbeltapetsering  4 Sth MD 4 

  Samhällets logistik  30 Nrk IL 30 

Avancerad nivå      

Civilingenjörsprogram  300 hp 
2) 

    

  Datateknik  90 Li DM 90 

  Design och produktutveckling  60 Li MD 60   utökat 30 pl 

  Elektronikdesign  30 Nrk EF 30 

  Energi -  miljö  -  management 60 Li MD 30  

  Industriell ekonomi 180 Li IL 180 

  Industriell ekonomi - internationell (5 språk)  50 Li IL 40 

  Informationsteknologi  35 Li DM 30 

  Kemisk biologi öppen ingång
3)

 60 Li KB 60  inkl kandidat 

  Kommunikation, transport och samhälle 40 Nrk IL 30  

  Maskinteknik  120 Li MD 120 

  Medicinsk teknik  35 Li EF 30  

  Medieteknik  60 Nrk DM 60 

  Mjukvaruteknik 30 Li DM 30 

  Teknisk biologi  35 Li KB 30 

  Teknisk fysik och elektroteknik  90 Li EF 90 

  Teknisk fysik och elektronik - 30 Li EF 25 

  Internationell (5 språk)     
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 Programnamn 
prognos antal 

nybörjare HT13 Ort PN Annonserade platser/övrigt 

Masterprogram 120 hp  
4)

     

  Advanced Computer Graphics  Li DM  

  Applied Ethology and Animal Biology   Li KB  

  Aeronautical Engineering  Li MD  

  Biomedical Engineering   Li EF  

  Communication Systems  Li EF  

  Computer Science   Li DM  

  Datavetenskap  Li DM svenska 

  Ecology and the Environment   Li KB  

  Electronics Engineering  Li EF  

  Energy and Environmental Engineering    Li MD  

  Fysik och Nanovetenskap  Li EF svenska 

  Intelligent Transport Systems and Logistics  No IL  

  Industrial Engineering and Management   Li IL  

  Matematik   Li EF svenska 

  Material Physics and Nanotechnolgoy  Li EF  

  Mechanical Engineering    Li MD  

  Organisk syntes /Läkemedelskemi  Li KB undervisas på engelska 

  Protein Science   Li KB svenska 

  Wireless Networks and Electronics   Nrk EF  

      

 Magisterprogram i Maskinteknik    Li MD   

 Summa förväntade nybörjare på program 1 575    

      

Förutbildningar - kurspaket 30-60 hp Pl Ort PN Annonserade platser/övrigt  

  Asienkunskap - Japan och Kina 40 Li IL 40 

 Basår 180 Li/Nrk Dekanus 60 Li, 30 Nrk 

 Bastermin 40 Li/Nrk Dekanus 40 vårintag  

Övrigt      

 
Fristående kurs, kurs på program inkl 
sommarkurser antalet budgeterade HST 

500 Li/Nrk Dekanus  

      

      

Anm. 1)  Inklusive 10 nya platser 
 2)  Inklusive 30 nya platser 
 3)  Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2 

 4)  Masterprogram beroende av söktryck från studenter inom EES-området budgeterat 100 HST 
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3.4 Särskilt åtagande 2013 - 2015 
 
1 880 kkr (jmf 2012: 1870 kkr) fördelas till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och 
medeldistanslöpning samt orientering) respektive år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
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, ledamöterna Anna Bergek, Magnus 
Borga, Igor Abrikosov, Magnus Berggren, Torkel Erhardsson, Lennart Ljung, Astrid Lundmark, Niclas 
Söör, Martin Gollvik och Linda Rattfält. Vidare har närvarit föredragande Eva Berg, facklig representant 
Karin Enander, kanslichef Per Larsson, biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator 
Maria Boberg. 
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