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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

Tid: Onsdag den 30 september 2015 kl 09.15 – 15.00 
Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Ulf Nilsson verksamheten 
 Anna Bergek verksamheten 
 Magnus Borga verksamheten, p 1-9 
 Erik Janzén verksamheten 
 Camilla Forsell verksamheten 
 Jan Nordström verksamheten 
 Svante Gunnarsson verksamheten 
 Martin Rantzer allmänintressen, p 5-13 
 Marie Westrin allmänintressen (via Skype) 
 Astrid Lundmark allmänintressen 
 Sebastian Brandtberg studerande 
 Seth Ramström studerande 
 Katarina Bengtsson forskarstuderande, p 1-9 
 
 Övriga:  
 Helen Dannetun Rektor, p 7 
 Karin Fälth-Magnusson Prorektor, p 7 
 Ann-Kristin Järrendahl kommunikatör, p 10 
 Sara Råsberg kommunikatör, p 10 
 Björn Stavstedt kommunikatör, p 10 
 Annamaria Lindegaard ekonomi, p 11-12 
 Dan Jangblad allmänintressen (suppl) 
 Helén Fogelberg allmänintressen (suppl) 
 Karin Enander personalföreträdare (suppl) p 1-6, 8-13 
 Ingela Wiklund biträdande kanslichef 
 Maria Boberg styrelsens sekreterare 
 
Ej närvarande: Övriga:  
 Janerik Lundquist personalföreträdare 
 Jens Isacsson personalföreträdare 
 Per Larsson kanslichef 
 Annalena Kindgren biträdande kanslichef 
 
 
Justeras datum: __________________ 
 

 
     
Maria Boberg  Ulf Nilsson  Erik Janzén 
Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 

 
 Beslutas att utse Erik Janzén att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 
 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 Föredragningslistan fastställes enligt utsänt förslag. Punkterna föredras 
i följande ordning: 1-9, 13, 10-12. 

 
 

3 Föregående protokoll 
 

 Föregående protokoll (FST 15-4, 2015-06-03) läggs efter genomgång till 
handlingarna. 

 
FST 15-4.11 Studentundersökningen. Då vi ännu inte fått information 
om prioriterade åtgärdsområden återkommer vi till frågan vid senare 
sammanträde. 

  
 

4 Anmälningar och meddelanden 
 

 Anmälningar enligt bilaga. 
 

Karin Enander meddelar att lönerevisionen är försenad. Avtal planeras 
undertecknas den 10 december 2015. 
 
Sebastian Brandtberg tackar för allt stöd som LinTek fått under 
mottagningen. 
 
 

5 Dekanus informerar 
 

 • Nya professorer sedan förra styrelsen:  
o Louise Trygg (Energisystem) 
o Gunnar Holmberg, adj (Komplex produktutveckling) 
o Samuel Svensson, adj (Kemi) 
o Niklas Hallberg, adj (Informatik) 

• Priser och forskningsanslag: Research Infrastructure Fellows – 
15 projekt har fått 15 mnkr var, varav LiU fick två projekt 
beviljade: Per Persson IFM, ARC - Atomupplöst mikroskopi-
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kluster och Vanya Darakchieva IFM, Centrum för terahertz 
materialanalys. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 20 mnkr till tvärvetenskaplig forskning om effektiva 
räddningsinsatser. 

• Rankinglistor: Academic Ranking of World Universities, LiU 
tappar några platser jämfört med i fjol. Inom området 
Engineering ligger dock LiU på plats 90 i världen, och på 1:a 
plats i Sverige. QS Top Universities, LiU ligger i stort sett på 
oförändrad plats sedan i fjol. Vi hamnar på plats 286, jämfört 
med plats 283 i fjol.  

• Budgetpropositionen 2016: På forskningssidan ser vi en del 
större förändringar. I tidigare planeringsförutsättningar fanns 
en förstärkning om 16,5 mnkr men i propositionen föreslås 
endast en förstärkning på 5 mnkr. På Grundutbildningssidan 
ser vi inga större förändringar. Grundutbildningen vid LiU får 
ca 10 mnkr till nya platser, främst inom lärar- och 
vårdutbildningar. Övriga anslag; Särskilda medel ges till 
kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning 2016, så som 
valideringsinsatser och kompletterande utbildning. 

 
 

6 Mötestider för Tekniska fakultetsstyrelsen 2016 
Dnr: LiU-2015-00002 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa mötestider för Tekniska 
fakultetsstyrelsen 2016 enligt handling. 
 
 

7 Allmän information från rektor och prorektor 
Föredragande: Helen Dannetun, Karin Fälth-Magnusson 
 

Information Rektor Helen Dannetun ger en presentation av hur LiUs position ser ut 
idag, och vart vi siktar. Eftersom LiU i hög grad är riksrekryterande så 
är kvalitet i utbildningen mycket viktig för oss. Vi har haft 40 år av 
nytänkande. LiU var först med t ex medicinsk teknik, PBL, tematisk 
forskning och forskarskolor. Idag har vi ca 27 000 studenter. De flesta 
lärosäten har balans mellan TAK-belopp GU och Basanslag FO. LiU 
däremot har ungefär hälften i Basanslag jämfört med TAK-belopp. LiU 
är bra på att dra in externa medel i relation till Basanslaget. Rektor ger 
en omvärldsanalys där man ser att utbildning är ett prioriterat område.  

 
Prorektor Karin Fälth-Magnusson informerar om utbildningsfrågor. 
Karin förvaltar det pedagogiska språnget och leder ett antal grupper så 
som t ex Utbildningsrådet som arbetar med LiU-gemensamma 
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utbildningsfrågor. De fungerar t ex som referensgrupp för ett arbete där 
ett nytt kvalitetsprogram som både kontrollerar och 
förbättrar/stimulerar kvaliteten på utbildningarna tas fram. 
Karin leder även Didacticum, Biblioteksstyrelsen och 
Disciplinnämnden. 
 
  

8 Antagningssiffror ht 2015 
Föredragande: Ingela Wiklund 
 

Information I pressmeddelande från VHS rapporteras att det i år kom in ca 385 000 
ansökningar i tid till program och fristående kurser på svenska 
lärosäten, vilket är en minskning med 1,4% jämfört med förra året. Ca 
240 000 studenter antogs till minst en utbildning. 

 
När det gäller antagningssiffror till LiTH har antalet antagna studenter 
till civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram minskat med 3% resp 
4% sedan förra året. Antalet nyantagna kvinnor resp män på 
civilingenjörsprogrammen är 321 kvinnor och 718 män. På 
högskoleingenjörsprogrammen är det 40 kvinnor och 218 män. 
 
Utbildningsgrupper som har ökat sedan i fjol är Matnat (+11%), 
Malmsten (+28%), Kandidatprogrammen (+3%) och Asienår (+8%). 
 
Vad gäller Internationella Mastersprogram var det från början (25 mars 
2015) 2615 personer som anmälde sig. Därav antogs 339 personer. Av 
dessa var det slutligen 170 personer som hade registrerat sig på 
programmet (25 september 2015.) En tredjedel var betalande. 
 
Presentationen bifogas till protokollet. 
 
 

9 Terminstider läsåret 2016-2017 
Dnr: LiU-2015-00007 
Föredragande: Ingela Wiklund 
 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa terminstider enligt bifogad 
handling. 
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10 Rekryteringsåtgärder 
Föredragande: Ann-Kristine Järrendahl, Sara Råsberg och Björn 
Stavstedt 
 

Information Information gavs om rekryteringsarbetet vid LiU resp LiTH. 
Målgruppen är i första hand ungdomar 18-24 år, men även deras 
föräldrar och vänner. Mycket arbete kretsar kring att ta reda på hur vi 
bäst når ut till, och attraherar, dessa ungdomar som kallas ”Homo 
Zappiens” eller ”MOKLOFS” (Mobile Kids with Lots Of Friends). De är 
ute på nätverk och är uppkopplade så mycket att de i sin tur kan vara en 
kanal för oss att nå ut med vårt budskap. Vi ska via digitala kanaler 
skapa mötesplatser, svara på frågor och inspirera dessa ungdomar. Men 
det personliga mötet, öga mot öga vid t ex mässor, är också en viktig del 
av rekryteringsarbetet. 
 
Information gavs även om Nämnden för skolsamverkan (NSS) vars 
insatser till stora delar inriktas på grundskolan och gymnasiets elever 
och lärare. På LiTH arbetar vi även med breddad rekrytering t ex i form 
av rekryteringsinsatser mot tjejer. 

 
Vad gäller sökmönster är Stockholm en intressant arena för oss. Där 
finns ca 46 000 potentiella sökande till högskola och universitet. Ca 3% 
av dessa söker i dagsläget till LiU.  
 
 

11 Delårsbokslut 2015 
Föredragande: Annamaria Lindegaard 
 

Information Information gavs om LiTHs delårsbokslut 2015. 
 
 

12 Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2016 och 
planeringsramar för 2017-2018 
Dnr: LiU-2015-00345 
Föredragande: Annamaria Lindegaard 
 

Beslut Beslutas fastställa budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 
2016 och planeringsramar för 2017-2018 enligt handling. 
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13 Forskningskvalitet 
Dnr: LiU-2015-01612 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Beslut Fakultetsstyrelsen tillstyrker att förundersökningen läggs ner och att 
inga ytterligare åtgärder vidtas. Styrelsen beslutar att delegera till 
dekanus att fastställa förundersökningsrapporten  med vissa språkliga 
justeringar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


