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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 17 september 2014 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Karin Jerner  studerande 

Matilda Leinsköld studerande 

David Rosell  forskarstuderande 

 

   

  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Jens Isacsson  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Annamaria Lindegaard p 6-7 

 

    

   

Ej närvarande: 

Jan Nordström verksamheten 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Lennart Ljung att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag, med följande förändringar. 

En extra punkt läggs till dagordningen:  

p12 Delegation till dekanus angående utbildning som ska omfattas av separat 

antagning. 

 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 14/4, 2014-06-04) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

FST 14/4.10 Dekanus har inte fattat något beslut på delegation angående 

utbildningar som ska omfattas av separat antagning, varför denna punkt tas upp 

igen vid dagens styrelsemöte.  

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Janerik Lundquist informerar om att löneförhandlingar ska påbörjas om ca 2 

veckor. 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/5.04 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Nya professorer: Maria Huge-Brodin, professor i Miljölogistik 

 Rankingslistor: På rankinglistan ARWU (Academic Ranking of World 

Universities) avancerar LiU uppåt ca 70 platser, till plats 308. Inom 

området Engineering avancerar vi upp till plats 84 i världen. 

På rankinglistan QS Top Universities avancerar LiU från plats 331 till 

plats 267. Inom området Engineering & Technology ligger vi på plats 

223. 
 UKÄ, Utbildningsutvärderingar: Utvärderingen av 

kandidatprogrammen inom designområdet är nu klar, och Carl 

Malmstens kandidatutbildningar inom Möbeldesign, Möbelsnickeri 

och Möbelkonservering fick omdömet Mycket hög kvalitet. 

Kandidatutbildningarna Möbeltapetsering, samt Grafisk design och 

kommunikation fick omdömet Hög kvalitet. 
 Strategiska partnerskap: LiU har sedan tidigare partnerskapsavtal med 

Saab AB. För några veckor sedan skrevs avtal med VTI, och i förra 

veckan skrevs avtal med Tekniska verken. Om några veckor framåt 

planeras avtal skrivas med ABB.  
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 Lägesrapport för FUF-utredningen, LiU:s Framtida Utbildnings- och 

Forskningsutbud: Arbete pågår med fyra fakultetsövergripande 

profilområden: Välfärdens utmaningar, Yngre barns lärande, 

Gestaltning samt Samhällsbyggnad. Dekanus för tekniska fakulteten 

ansvarar för profilområdet Samhällsbyggnad som fokuserar på 

utbildning, men där även forskningsöverbyggnad kommer vara en 

parameter. Om en ny utbildning ska startas inom detta område kommer 

koppling till visualisering vara central, med t ex 

visualisering/simulering av stadsmiljöer. Kompetensöversikt är gjord 

över hela LiU. FUF ska slutrapporteras till universitetsstyrelsen i 

fabruari 2015. 

 I dagarna genomförs val till dekanat och fakultetsstyrelser på samtliga 

fakulteter vid LiU. På tekniska fakulteten genomförs även val till 

programnämnder. Genomgång gjordes över vilka ledamöter och 

suppleanter som föreslagits till Tekniska högskolans fakultetsstyrelse 

för mandatperioden 2015-2017. 

 

 
6 Budget för gemensamma ändamål på fakulteten 2015 och 

planeringsramar för 2016-2017 (Beslut) 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Beslutas fastställa Budget för gemensamma ändamål på fakulteten 2015 och 

planeringsramar för 2016-2017, enligt handling.  

 

 

Dnr LiU-2014-01125 

 

 

 

 

7 Delårsbokslut 2014 (Info)  

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Information gavs om LiTHs delårsbokslut 2014. 

 

 

 

8 Forskningsbudget (Info)  

Föredragande: Magnus Borga 

 

Information gavs om anslagsfördelningen till LiU över åren 2014-2017.  

 

Genomgång gjordes av den modell enligt vilken pengar hittills har flödat 

genom LiU. Dvs hur statliga anslag och externa forskningsbidrag har gått 

(direkt) till institutionerna, och hur OH-medel sedan har plockats ut från 

institutionerna för att fördelas ut till strategiska satsningar. 

 

Det har varit svårt att förklara för externa finansiärer att en del av deras 

forskningsbidrag används till annat än bara det som forskningsbidraget avser. 

Förslag är därför att strategiska satsningar från och med budgetåret 2015 

hanteras genom avlyft från fakultetsanslagen. Dvs kostnaden för strategiska 

satsningar bärs solidariskt enbart av anslagsmedel. Styrelsen uttrycker sitt 

gillande av en sådan lösning. 

 

Strategiska satsningar på LiTH 2014 avser områdena Livsvetenskap, 

Informationsteknologi samt Materialvetenskap.  
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9 Mötestider 2015 för Tekniska fakultetsstyrelsen (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2015 enligt 

handling. 

 

 

Dnr LiU-2014-00002 

10 Terminstider 2015/2016 (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa terminstider 2015/2016 enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2014-00007 

11 Antagning ht 2014 (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

I Sverige var det 390 970 personer som ansökte till studier vid 

högskola/universitet ht 2014, vilket är nytt rekord. Jämfört med förra 

året var det en ökning med 2,5% . 

 

Antalet antagna till internationella masterutbildningar ökade från 9748 

ht 2013 till 11 180 ht 2014 (+15%) 

 

Inom samtliga utbildningsgrupper ser vi en dock en minskning av antalet 

nya studenter, jämfört med förra året. Detta är dock en medveten 

anpassning till den taknivå som är satt.  

 

Halmstad har startat civilingenjörsutbildning inom maskinteknik: 41 

antagna. 

Överlag (utom KTH) ser man anpassning till sänkta TAK-belopp på ”de 

stora”, och därav spar av ökande antagning på de små lärosätena. 

 

Vad gäller antalet nya studenter på LiTHs civilingenjörsutbildningar så 

minskar det med 4,5% jämfört med förra året. Antalet nya studenter på 

högskoleingenjörsutbildningar minskar med 3% och matematisk-

naturvetenskaplig minskar med 8%. 

 

På LiTHs högskoleingenjörsutbildningar ser det ut att bli 

en  återhämtning i andel tjejer som minskade mycket förra året. 

 

Efter att ha noterat en liten ökning (5%)  i antalet anmälda 

till  mastersprogrammen på engelska i mars jämfört med förra året finns 

efter uppropet färre registrerade än förra hösten .  

Av de registrerade är ca hälften ”villkorligt antagna till utbildning” och 

måste visa full behörighet (vanligast är att man måste visa upp sin 

Bachelorexamen) senast den 1/11 för att få behålla sin plats. 

Av de drygt 2500 anmälda i mars är nu ca 5% registrerade på program, 

vilket är ungefär samma andel som förra året. 

 



2014-09-17 
PROTOKOLL 

FST 14/5 
5 (5) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

 

12 Delegation till dekanus angående utbildning som ska omfattas av separat 

antagning (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att förlänga dekanus delegation rörande beslut som rör separat 

antagning, inför antagningsomgång ht15 och gällande internationella 

masterprogram och eventuellt kandidatprogram. 

Dnr LiU-2014-00001 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                                        Lennart Ljung 

 


