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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 4 juni 2014 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Albin Mannerfelt studerande 

Hillevi Haugen studerande (suppl) 

David Rosell  forskarstuderande, p7-8, 4, 9-11 

 

   

  Övriga: 

Jens Isacsson  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Eva Berg  p 8 

Karin Jerner  studerande, adjungerad 

 

    

   

Ej närvarande: 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Magdalena Smeds studerande 

Janerik Lundquist facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Anna Bergek att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag, med följande förändringar. 

Punkt 12 "Antagningsläget LiU Malmsten" stryks från dagordningen. 

Punkterna behandlas i följande ordning: 1-3, 5-8, 4, 9-11.  

 

 

 

3 Adjungering av blivande LinTek-ledamöter i LiTH-styrelsen (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Blivande LinTek-kårordföranden Karin Jerner adjungeras till dagens LiTH-

styrelsemöte. 

 

 

 

4 Vinnovaremiss, Förslag på modell för värdering av samverkan (Info) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Information gavs om den remiss som kommit från Vinnova som handlar om en 

modell för värdering av samverkan. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att 

ta fram en modell för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas 

samverkan med det omgivande samhället. Under 2015 och 2016 kommer 60 

mkr att utlysas. Fördelning kommer att ske enligt det förslag på modell som 

remissen utmynnar i.  

 

Självvärdering kommer att ligga till grund i bedömningsunderlaget för 

fördelning av medel. Universitet och högskolor får själva välja vad de vill lyfta 

fram som underlag för bedömning av deras samverkan med det omgivande 

samhället. 

 

Diskussion följde i LiTH-styrelsen kring vikten av att vi genererar 

samhällsnytta. Men också problematiken kring hur man mäter detta och likaså 

hur man följer upp det. 

 

 

 

5 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 14/3, 2014-04-29) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

FST 14/3.7 Dekanus har inte fattat något beslut på delegation än angående 

urvalssiffror ht 2014. Men troligtvis kommer ett sådant beslut att fattas nästa 

vecka. 

 

 

FST 14/3 



2014-06-04 
PROTOKOLL 

FST 14/4 
3 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/ 

 

 

FST 14/3.9 LiTHs Valberedning har påbörjat sitt arbete inför höstens val till 

fakultetsstyrelse och programnämnder. 

 

 

6 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/4.06 

 

 

7 Dekanus informerar om: 

 Nya professorer: Gunnar Hörnsten, adjungerad professor i teknisk 

biologi. 

 Forskningsbidrag/priser/utnämningar: Sven Stafström, ny GD för 

Vetenskapsrådet fr o m 1 juni 2014 till 2020. Peter Münger, mottagare 

av LinTeks pedagogiska pris "Gyllene moroten".  

 De första teknologerna har utexaminerats från EMM: 

Civilingenjörsprogrammet i Energi - Miljö - Management. 

 Nya utredningar: Lars Haikola, fd Universitetskansler, leder 

utredningen "Högskolans utbildningsutbud", som bl a tar upp frågan 

om dubbla examina på samma utbildningsprogram. Harriet Wallberg 

Henriksson, ny Universitetskansler, leder utredningen "Systemet för 

kvalitetssäkring av högre utbildning". Kåre Bremer, fd rektor vid 

Stockholms universitet, leder utredningen "Akademiskt ledarskap". 

 Årets promotion vid LiU ägde rum den 9 maj 2014, där 7 

hedersdoktorer, 43 nya doktorer och 10 nya professorer promoverades 

resp installerades. 

 Rankingslistor: På rankinglistan "THE 100 Under 50" avancerade LiU 

upp från plats 51 till plats 46. SLU ligger på plats 24 och Umeå på 

plats 39. Universitet i Sydostasien dominerar i toppen på listan. På 

rankingslistan Sveriges universitetsranking "U-rank" ligger LiU på 

plats 8. Men inom ämnesområdet naturvetenskap ligger vi på plats 3, 

och inom ämnesområdet teknik hamnar vi på plats 4. 
 

 

 

8 Preliminära OH-ramar för fakulteten 2015-2017 (Beslut) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas fastställa preliminär budget för gemensamma ändamål på 

fakultetsnivå 2015 och planeringsramar för 2016-2017, enligt handling. 

 

På LiTH-styrelsens oktobermöte tas slutligt beslut om institutionsramar. 

 

 

Dnr LiU-2014-01125 

 

 

 

 

9 VR-förslag, Nationell modell för fördelning av forskningsresurser (Info)  

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information gavs om det uppdrag som VR har fått att i samråd med Formas, 

Forte och Vinnova utreda och lämna förslag på en modell för resursfördelning 

till universitet och högskolor, som innefattar kollegial bedömning av 

forskningens kvalitet och relevans.  
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Bedömningsgrunder och föreslagen viktning är: 70% baserat på 

forskningskvalitet. 15% baserat på kvalitetsutvecklande faktorer, och 15% 

baserat på genomslag utanför akademien. 

 

Tidplan för arbetet är att uppdraget ska redovisas till departementet senast den 

31 dec 2014. Remiss skickas ut under första halvan av 2015. Genomförande 

ska ske under 2016 och resultat ska vara klara under 2017. Dessa ska sedan 

ligga till grund för resursfördelning 2018.  

 

 

10 Delegation till dekanus angående utbildningar som ska omfattas av 

separat antagning (Beslut)  

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om vilka utbildningar som ska 

omfattas av separat antagning och övriga ställningstaganden som är 

nödvändiga att fatta innan nästkommande fakultetsstyrelsemöte. 

  

 

Dnr LiU-2014-00001 

11 Planer för framtida utvärdering av Forskarutbildning (Info) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Information gavs om den kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå som 

ska genomföras. Utvärderingsenheter kommer att vara 

"Forskarutbildningsmiljöer", dvs inte ämnen. Utgångspunkter i utvärderingen 

kommer att vara Lärandemålen som står att läsa i examensordningen i 

högskoleförordningen, Forskningens kvalitet och omfattning, Förväntat och 

faktiskt resultat, samt det Interna kvalitetsarbetet. Det kommer vara viktigt med 

individuella studieplaner, och hur de följs upp. Utvärderingen ska säkerställa 

att en miniminivå upprätthålls. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson                          Anna Bergek 

 


