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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Tisdag den 31 januari 2017 kl 09.15 – 12.15 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Erik Janzén verksamheten 

 Camilla Forsell  verksamheten 

 Axel Hultman verksamheten (suppl.) 

 Svante Gunnarsson verksamheten 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

 Ulf G. Nilsson allmänintressen 

 Lena Strömbäck allmänintressen 

 Erik Claesson studerande 

 Jonatan Nygren studerande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard p 8 

 Helena Herbertsson  p 12 

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Jan Nordström  verksamheten 

 Martin Rantzer  verksamheten 

 Karin Baardsen  personalföreträdare 

   

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

     

Maria Boberg  Ulf Nilsson  Magnus Borga 

Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Magnus Borga att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 16-6, 2016-10-27) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Personalföreträdare Janerik Lundquist informerar om utfallet från 

senaste lönerevisionen. Nytt för denna gång var att lönesättande samtal 

utnyttjades i större skala, bland annat på IEI. 

 

  

 

5 Dekanus informerar 

 

  Nya professorer: Nageswari Shanmugalingam från University of 
Cincinnati, gästprofessor inom matematik. Sean Barry från 
Carlton University, gästprofessor inom oorganisk kemi. 

 Priser, utmärkelser och forskningsanslag: IVAs guldmedalj till 
Magnus Berggren (organisk elektronik). VR:s stora utlysning 
inom NT 2016-2020, ca 67 mkr till LiU. 1/3 av medlen för 
energiriktad grundforskning 2016 har tilldelats LiU. VR och 
Vinnova har tilldelat ett projekt lett av Daniel Aili 5 mkr 
(biologiska läkemedel). Knut och Alice Wallenbergs Academy 
Fellows, satsning på 29 unga forskare varav en på Tekniska 
högskolan: Daniel Aili, (design av cellstrukturer). VR 
konsolideringsbidrag, Vanya Darakchieva (optisk Halleffekt) 
och Peter Nilsson (optoelektroniska material) har tilldelats 12 
mkr var. Stiftelsen för strategisk forskning, utdelning av medel 
till framtidens forskningsledare: Daniel Aili och Björn Alling 
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_________     _________     _________ 

har tilldelats 12 mkr var. Kungliga vetenskapsakademien har 
utökats med 4 ledamöter vara en från LiU: Anders Ynnerman.  

 Ny ordförande i US: Lena Sommestad är ny ordförande i 
Universitetsstyrelsen. Hon var tidigare miljöminister och är 
numera landshövding i Halland. 

 Examenshögtider: Två Examenshögtider har ägt rum i slutet av 
ht16, i Linköping och Stockholm.  

 

 

6 Internationella masterprogram - antagningsläget 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Info Två separata anmälningsomgångar tillämpas för våra internationella 

masterprogram, förutom för Design. Sista ansökningsdag för första 

omgången var 16 januari 2017. Därefter har de sökande på sig fram t o m 1 

februari att inkomma med kompletterande ansökningshandlingar. Sista 

ansökningsdag för i första hand svenska sökande är i år 18 april.  

 

Det nya masterprogrammet Design har dock bara en 

antagningsomgång, i januari, då ansökan behöver kompletteras med 

särskilda prov som ska hinna bedömas innan antagning kan göras. 

 

De två masterprogram som tidigare haft störst antal sökande är Computer 

Science och Industrial Engineering and Management. 

 

 

7 Internationella masterprogram – delegation om att fatta 

beslut om inställande av masterprogram i händelse av få 

behöriga sökande 

Dnr: LiU-2017-00534 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas fastställa delegation om att fatta beslut om inställande av 

masterprogram i händelse av få behöriga sökande, enligt handling. 

 

 

8 Information om Bokslut 2016 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Information Information gavs om Bokslut 2016. 
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_________     _________     _________ 

9 Terminstider för läsåret 2018/2019 vid LiTH 

Dnr: LiU-2017-00454 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas fastställa terminstider för läsåret 2018/2019 vid LiTH, enligt 

handling. 

 

 

10 Hedersdoktorer 

Dnr: LiU-2017-00525 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Styrelsen diskuterar nominerade kandidater. 

 

Beslutas att delegera till dekanus att slutgiltigt besluta om fakultetens 

hedersdoktorer i linje med styrelsens prioritering, efter kontakt med 

berörda kandidater och i samband med offentliggörandet. 

 

Ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 

 

 

11 Forskningspropositionen 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information, 

Diskussion 

Forskningspropositionen föreslår ökade anslag på upp till 2 800 mkr år 

2020. Dessa ska fördelas mellan universitet och högskolor samt 

aktörerna VR, Vinnova, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och RISE. 

Andelen fria medel (basanslag) kommer inte att öka. Särskilda 

satsningar föreslås inom digitalisering där förslaget är att 150 mkr ska 

delas mellan LiU och KTH från och med 2020 för forskning inom ”IT-

lösningar som möjliggörs av den femte generationens mobilteknik”. 

Inom ”Testbädd Sverige” definieras 5 områden, vilka alla är av intresse 

för LiU: Nästa generations resor och transport, Smarta städer, Cirkulär 

och biobaserad ekonomi, Life Science samt Uppkopplad industri och 

nya material. 

 

 

12 Rapport om LiUs kvalitetssäkringssystem för utbildning 

Föredragande: Helena Herbertsson, Svante Gunnarsson 

 

Information Efter UKÄs rapport i oktober 2016 arbetar nu en arbetsgrupp vid LiU 

vidare med utveckling av vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning, 
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_________     _________     _________ 

som har till uppgift att både utvärdera och utveckla kvaliteten i våra 

utbildningar. 

 

Som en del av LiUs kvalitetsarbete arbetar man vid Tekniska fakulteten 

bl a med att ta fram lämpliga nyckeltal, både för resultat och process, 

som enkelt ska gå att följa upp. 

 

UKÄ kommer att utvärdera LiUs kvalitetssäkringssystem under 2020-

2021. Oberoende bedömargrupper kommer då att ingå i arbetet: 

sakkunniga, studenter/doktorander och arbetslivsföreträdare. 

Bedömning kommer att ges i en tvågradig skala.  

 

 


