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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN FÖR TEKNISKA FAKULTETEN 

 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 3 juni 2015 
 

Närvarande:   
 
Ledamöter: 
Ulf Nilsson verksamheten 
Anna Bergek verksamheten 
Magnus Borga verksamheten 
Kajsa Uvdal verksamheten (suppl) 
Camilla Forsell verksamheten 
Jan Nordström verksamheten 
Svante Gunnarsson verksamheten 
Martin Rantzer allmänna intressen 
Marie Westrin allmänna intressen 
Astrid Lundmark  allmänna intressen 
Dan Jangblad allmänna intressen 
Helén Fogelberg allmänna intressen 
Karin Jerner studerande 
Matilda Leinsköld studerande 
Katarina Bengtsson  forskarstuderande  
 
   
Övriga: 
Karin Enander facklig företrädare (suppl) 
Seth Ramström studeranderepresentant 
Per Larsson kanslichef (p 8-12) 
Ingela Wiklund biträdande kanslichef  
Annalena Kindgren biträdande kanslichef (p 5-12) 
Maria Boberg styrelsekoordinator 
 
    
 Ej närvarande: 
 
Ledamöter:   
Erik Janzén verksamheten 
Janerik Lundquist facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson  
 
Beslutas att utse Svante Gunnarsson att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. 
 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag, med följande 
förändring: 
Punkt 12. Doktorandenkät, läggs till dagordningen. 
Punkterna föredras i följande ordning: 1-5, 7, 6, 8-12.  
 
 

 

3 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll (FST 15/3, 2015-04-29) läggs efter 
genomgång till handlingarna. 
 
FST 15/3.06 Rapportering från kommunikatörerna planeras tas 
upp på dagordningen vid styrelsens sammanträde 30 sep 2015. 
 
FST 15/3.07 Beslutet om CENIITs ledamöter tas upp på nytt vid 
dagens sammanträde. 
 
FST 15/3.09 Inget nytt av vikt har framkommit i ärendet. 
 
 

FST 15/3 

4 Anmälningar och meddelanden 
 
Anmälningar enligt bilaga. Inga meddelanden. 
 
 

15/4.4 

5 Dekanus informerar    
 

• Nya professorer sedan förra styrelsen:  
o Jan-Åke Larsson (Informationskodning) 
o Johan Moverare (Konstruktionsmaterial) 
o Peter Nilsson (Organisk kemi) 
o Lars Eriksson (Fordonssystem) 

• UKÄs utvärderingar: Ytterligare 33 utbildningar inom 
teknikvetenskap har säkrat sina examenstillstånd. Alla 
examina vid LiTH bedöms nu hålla hög kvalitet.  

• Promotion och installation: Den 23 maj promoverades 89 
doktorer vid LiU, och 25 professorer installerades. 
Dessutom utsågs 7 hedersdoktorer. 

• Samarbetsavtal: En gemensam forskarexamen inrättas 
inom Material- och nanovetenskap i samarbete med 
Nanyang Technological University (NTU). 
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• Priser och forskningsanslag: Strategiska 
forskningsområden – ett 40-tal strategiska 
forskningsområden (SFO:er) har nyligen utvärderats. De 
tre SFOer som LiU varit värd för fick mycket goda 
omdömen liksom LiUs strategiska prioriteringar. LiU var 
ett av tre lärosäten som föreslås få utökad finansiering. 
Vidare föreslås att SFO-stödet som helhet permanentas. 
Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP).  LiU 
har utsetts att leda WASP, forskning inom autonoma 
system och mjukvaruutveckling, under en 10-årsperiod. 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, finansierar 
forskningsprogrammet med 1,3 miljarder kronor. 
Ytterligare 500 miljoner kronor satsas från medverkande 
företag och universitet.  
 

 
7 Preliminära OH-ramar för fakulteten 2016-2018 (Beslut) 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 
 
Beslutas fastställa preliminära OH-ramar för fakulteten 2016-2018 
enligt handling. 
 
Forskningsdelen ligger relativt oförändrad sedan tidigare. Vad 
gäller grundutbildningsdelen har vissa förändringar skett. 
Fakultetsfinansierad verksamhet har minskat med ca 5mkr pga att 
finansieringen av dessa delar har lyfts till central nivå. 
 
 

Dnr LiU-2015-00345 

6 Ledamöter i CENIIT-rådet (Beslut) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Beslutas fastställa ledamöter i CENIIT-rådet enligt handling. 
 
Svante Gunnarsson och Magnus Borga deltar inte i beslutet. 
 
 

Dnr LiU-2015-00002 

8 
 

Områdesbeskrivning för huvudområdena inom 
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (Beslut) 
Föredragande: Annalena Kindgren 
 
Beslutas att fastställa områdesbeskrivning för huvudområdena 
inom Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, enligt 
handling. 
 
 
 
 
 
 

Dnr LiU-2015-00005 
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Forskarutbildningsämnen (Beslut) 
Föredragande: Magnus Borga 
 

a) Beslutas inrätta och fastställa forskarutbildningsämnet 
Design enligt handling. 

 
b) Beslutas fastställa revidering av forskarutbildningsämnet 

Maskinkonstruktion enligt handling. 
 
 

Dnr LiU-2015-00056 

10 Återrapportering avseende Uppdrag att utreda 
förutsättningarna för laborativ verksamhet i 
grundutbildningen vid IFM (Info) 
Föredragande: Per Larsson 
 
Föredragande, tillika utredningsgruppens ordförande, redogör för 
gruppens arbete. Gruppen konstaterar att det ur institutionens 
bokföring och andra underlag inte går att dra slutsatsen att 
ersättningen för laborativa lokaler, särskilt inom kemiämnet, är 
otillräcklig. Problemen är varken begränsade till lokaler eller till 
kemiavdelningen. Det finns snarare anledning att tro att 
underskotten beror på sjunkande grundutbildningsintäkter på 
grund av ett minskat utbildningsuppdrag samtidigt som 
kostnaderna väsentligen är oförändrade. Gruppen föreslår en intern 
översyn av institutionens rutiner för att effektivisera 
lokalutnyttjandet, åstadkomma en mer enhetlig och transparent 
hantering av planeringsarbetet, resurs- och kostnadsfördelningar 
samt uppföljningsarbetet, för att ge ansvariga i olika positioner en 
bättre överblick.  
 
Ordföranden tackar för gruppens arbete som redan lett till att en 
sådan översyn har påbörjats under ledning av prefekten. 
Fakultetsledningen kommer i dialog med institutionsledningen till 
rektor föreslå nödvändiga åtgärder inför kommande budgetår. 
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Studentundersökningen (Info) 
Föredragande: Ingela Wiklund 
 
Information gavs om arbetet kring uppföljning av 
studentundersökningen. 2012 genomfördes NSI (Nöjs-Student-
Index) där ett antal åtgärdsområden definierades som man har 
arbetat med sedan dess. Nu har en ny studentundersökning 
genomförts. Svarsfrekvensen på LiU låg på 55 procent. 
Sammanfattningsvis kan sägas att studenterna vid LiTH är mycket 
nöjda med sina studier och livet som student. De områden som 
arbetats med sedan förra studentundersökningen, dvs ”Information 
eller diskussion kring studier eller praktik utomlands” samt 
området ”Studievägledning” har nu fått högre betyg än vid förra 
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studentundersökningen. Studievägledningen har fått något högre 
resultat på delområdena Tillgänglighet (har ökat från 2,9 till 3,2) 
och Bemötande (har ökat från 3,8 till 3,9). Men trots massiva 
förbättringsinsatser inom området Studievägledning ligger värdena 
fortfarande under universitetet gemensamt. Studenterna är varken 
nöjda med tillgång till lugna studieplatser eller mikrovågsugnar, 
trots att universitetet arbetat med att förbättra detta sedan förra 
undersökningen. Lärplattformen Lisam får viss kritik. Svaren 
kring Diskriminering är svårtolkade. 
 
Man jobbar nu vidare med att ta fram förslag på prioriterade 
områden. Frågan tas upp igen på LiTH-styrelsemötet den 30 
september 2015. I november 2015 ska en handlingsplan vara klar. 
Slutrapport ska vara klar 2017. 
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Doktorandenkät (Info) 
Föredragande: Magnus Borga 
 
Information gavs om Doktorandenkäten som har genomförts. 
Svarsfrekvensen låg på 65 procent. Det som doktoranderna har 
gett högst betyg till är ”Jag får den service jag behöver från 
Universitetsbiblioteket”. Det som de är minst nöjda med är 
däremot tillgången på kurser inom LiU som ger fördjupning inom 
deras forskningsområde. 
 
När det gäller förändringarna sedan förra Doktorandenkäten ser vi 
att största förbättringen på ett enskilt svar är deras betyg på ”Jag 
får den IT-service jag behöver”. Största minskningen ser vi på 
frågan om ”Efter examen vill jag gärna fortsätta att forska”.  
 
Doktorandernas betyg på handledningen är det som korrelerar 
mest med deras upplevelse av forskarutbildningen. 
 

 

 
 

 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

 

Maria Boberg       Ulf Nilsson, Dekan     Svante Gunnarsson 


