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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 9 mars 2017 kl 09.00 – 11.30 

Lokal: Villa Fridhem, Norrköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Camilla Forsell  verksamheten 

 Axel Hultman verksamheten (suppl.) 

 Svante Gunnarsson verksamheten 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Erik Claesson studerande 

 Jonatan Nygren studerande (p1-10) 

 

 Övriga:  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Karin Baardsen  personalföreträdare 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Jan Nordström  verksamheten 

 Martin Rantzer  allmänintressen 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

   

   

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

     

Maria Boberg  Ulf Nilsson  Camilla Forsell 

Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Camilla Forsell att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 17-1, 2017-01-31) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

FST 17-1.07 Delegationen till dekanus att fatta beslut om inställande av 

masterprogram i händelse av få behöriga sökande har ej utnyttjats. 

 

FST 17-1.10 Ärendet om Hedersdoktorer tas upp igen vid dagens möte. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

  

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser, utmärkelser och forskningsanslag: SSF ”Big data” har 
delat ut 200 mkr till 7 projekt nationellt, varav ett projekt vid 
LiU. Det är professor Karin Wårdell (IMT) som har tilldelats 21 
mkr till forskning kring Djup hjärnstimulering, dataanalys för 
kliniskt stöd. VR har tilldelat två LiU-miljöer forskningsmedel. 
Det är Xavier Crispin och Martijn Kemerink som har fått ca 23 
mkr var, under 6 år, för forskning om Nästa generations 
organiska solceller resp Bränsleceller i papper.  

 Uppmärksamhet i pressen: Financial Times har haft en artikel 
om Wallenberg vari även Magnus Berggrens och Anders 
Ynnermans forskning presenterades. 

 Strategiska partnerskap: LiU har skrivit strategiskt partnerskap 
med Norrköpings kommun. Möte har ägt rum med en av LiUs 
strategiska partner ABB, då ledningarna för ABB och LiU under 
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_________     _________     _________ 

en dag på Visualiseringscenter summerade pågående 
gemensamma aktiviteter och framtida samarbetsområden.  

 Utredningsuppdrag: Agneta Bladh, bla ordförande i 
Vetenskapsrådet, har fått i uppdrag att utreda ”Ökad 
internationalisering av universitet och högskolor” 

 Myndighet för Digitalisering: Linköpings kommun, LiU m fl 
vänder sig till ansvariga statsråd angående att man vill att den 
nya myndigheten för Digitalisering ska hamna i Linköping.  

 Ledningsresa: Årets ledningsresa med rektor, dekaner, m fl, 
gick i år till Göteborg där man besökte både Chalmers och 
Göteborgs universitet för att titta närmare på hur de bedriver 
sitt strategiarbete. 

 

 

6 Programnämndernas sammansättning från och med 2018-

01-01 

Dnr: LiU-2017-01084 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa programnämndernas sammansättning 

från och med 2018-01-01, enligt handling. 

 

 

7 Val av verksamhetsföreträdare i programnämnder avseende 

perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 

Dnr: LiU-2017-01085 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa val av verksamhetsföreträdare i 

programnämnder avseende perioden 2018-01-01 – 2020-12-31, enligt 

handling.  

 

 

8 Utseende av fakultetens valberedningar inför 

mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31 

Dnr: LiU-2017-01086 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas fastställa utseende av fakultetens valberedningar inför 

mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31, enligt handling. 
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_________     _________     _________ 

9 Hedersdoktorer 2017 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Information ges kring hedersdoktorer 2017. 

 

 

10 Masterantagning 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Information gavs om antagningsläget för masterprogram med start ht 

2017.  

 

Arbete pågår nu med bedömning av behörighet för de som senast den 1 

februari hade inkommit med fullständiga ansökningar.  

 

Masterprogrammen Computer Science, Mechanical Engineering och 

Industrial Engineering and Management har flest söknande med drygt 

300 sökande per program. Det nya masterprogrammet Design har i 

dagsläget ca 30 förstahandssökande som den 1 februari hade skickat in 

allt erforderligt material.  

 

Svenska sökande har på sig fram till den 18 april att inkomma med sina 

ansökningar till masterprogram.  

 

 

11 Information om Oredlighetsutredningen 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Utredare Margaretha Fahlgren har fått i uppdrag att ta fram en ny 

ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Det 

har inte funnits någon nationell definition av oredlighet i forskning, och 

i dagsläget ansvarar universitet och högskolor själva för att utreda och 

besluta om eventuella åtgärder, angående oredlighet i forskning. 

 

Margaretha Fahlgren föreslår i sin utredning att en Oredlighetsnämnd 

inrättas på nationell nivå för prövning av oredlighet. Ansvar för 

disciplinära åtgärder föreslås dock fortsatt ligga på universiteten och 

högskolorna, liksom ansvaret att underrätta intressenter om ev 

oredlighet i forskning som har förekommit. 

 

I utredningen föreslås vidare följande definition av ”oredlighet i 

forskning” :  Allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av 
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_________     _________     _________ 

fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering 

av forskning. 

 

Gällande begreppet ”god forskningssed” föreslås att en svensk 

uppförandekod gemensamt ska utarbetas av VR, Oredlighetsnämnden 

samt forskarsamhället. 

 

 


