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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 14 september 2017 kl 09.15 – 12.30 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Martin Rantzer  allmänintressen 

 Marie Westrin  allmänintressen (p1-8, 10) 

 Ulf G. Nilsson allmänintressen (suppl.) 

 Linnea Michel studerande 

 Jakob Steneteg studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard p 6-7 

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Petter Krus verksamheten (suppl.) 

 Kajsa Uvdal verksamheten (suppl.) 

 Camilla Forsell verksamheten 

 Jan Lundgren verksamheten (suppl.) 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

   

 Övriga:  

 Karin Baardsen  personalföreträdare 

 Jens Isacsson 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. Punkterna 

behandlades i följande ordning 1-8, 10, 9. Punkten 11 bordlades. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 17-4, 2017-06-07) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Allmänföreträdare Marie Westrin ingår i UKÄs 

kvalitetsutvärderingsgrupp som nu genomfört sin granskning av Umeå 

Universitets kvalitetssäkringssystem. Marie rapporterar kort från detta 

arbete. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Nya professorer: Jordi Altimiras, IFM, befordrad till professor i 
fysiologi. Bo Liedberg, IFM, gästprofessor i gränsöverskridande 
materialvetenskap. Bo Liedberg arbetar vid NTU i Singapore. 

 Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: SSF satsar 300 mkr 
på forskning inom systembiologi. Nio projekt delar på denna 
summa. Mika Gustafsson på IFM leder ett av dessa projekt och 
tilldelas 29 mkr för forskning om multipel skleros. Vinnova 
satsar 70 mkr under en 4-årsperiod på Treesearch som är ett 
samverkansprogram mellan LiU, KTH, Lunds universitet, 
Chalmers samt flera företag så som t ex Holmen, Stora Enso och 
SCA. Magnus Berggren på ITN leder verksamheten från LiUs 
sida. 

 KAW firar 100-årsjubileum i år genom att hålla symposium vid 
6 lärosäten. Den 13 sep hölls ett symposium, med fokus på 
forskning inom ”Materials and Technology for a Digital Future”, 

http://www.kva.se/sv/kalendarium/linkoping
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i Norrköping. Bland föredragshållarna fanns både 
framgångsrika LiU-forskare finansierade av KAW och ett antal 
internationella toppforskare från samma forskningsområden. 

 Impact – citering: VR har regeringsuppdrag på att ta fram 
fördelningsunderlag för forskningsanslag, bl a genom 
bibliometriska index. LiU-forskare citeras allt oftare vilket 
innebär att LiUs bibliometriska index har ökat. År 2011 låg LiU 
på en 12:e plats vad gäller citeringar. Idag ligger LiU på 4:e 
plats. 

 Rapporten från UKÄ ”Övergång till högskolan” presenterades. 
Där tittar man på andelen 19-, 21- och 24-åringar som har 
påbörjat högskolestudier. Bl a framgår att andelen 19- och 21-
åringar som börjar högskolan minskar. Riksgenomsnittet vad 
gäller 24-åringar som börjat högskolan ligger på knappt 44 
procent. I Östergötlands län har 41,7 procent av 24-åringarna 
påbörjat en högskoleutbildning. 
 

 

6 Tertialbokslut 2, 2017 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Information Både delårsrapport och tertialrapport 2 presenteras. 

 

Delårsresultatet för LiU per den 30 juni 2017 låg på -29 mnkr exklusive 

semesterlöneskuldsförändring. Både intäkter och kostnader har ökat 

marginellt med 0,2 procent från delåret 2016. En trend är att antal 

årsarbetare minskar under åren 2013-2017. Jämfört med 2016 är det 3 

procent färre årsarbetare. En av anledningarna är att vi har färre 

doktorander. 

 

Presentation ges av gemensamma avsättningar för T2. Rapporten visar 

ett överskott på ca 2,7 mnkr. Största delen av överskottet beror på att 

fakulteten har många betalande studenter (master) och att avgifterna 

ger oss en möjlighet att lyfta overhead av intäkten. En del av överskottet 

vi ser beror på att vissa aktiviteter inte har ägt rum än, t ex 

examenshögtiden och en del arrangemang som NSS koordinerar. 

 

 

7 Budgetfrågor 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information, 

Diskussion 

Presentation ges av våra budgetförutsättningar, dvs 

Universitetsstyrelsens budgetbeslut som fattades i juni 2017. 

Förutsättningarna kan dock ändras då budgetpropositionen 

offentliggörs den 20 september. Tekniska fakultetens anslag för 
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Grundutbildning från förra året har räknats upp med pris- och 

löneomräkning. Dvs vårt uppdrag blir detsamma som innevarande år. 

Vad gäller anslaget för Forskning och forskarutbildning är även det 

uppräknat med pris- och löneomräkning men ramarna är osäkra innan 

Forskningspropositionen kommer. 

 

Inför Fakultetsstyrelsens budgetbeslut som fattas i oktober 2017 vill 

dekanus lyfta några budgetfrågor med styrelsen: 

 

1. Hur ska fakulteten nästa år lösa den besparing som rektor gjort 

på professorskontrakten? 

2. Prestationsbaserade pott vad gäller externa medel – ska 

fakulteten fortsätta avsätta 1/3 av oriktat stöd? Eller ska 

andelen höjas? 

3. Incitamentsbaserad pott för att uppmuntra till bättre 

jämställdhet – hur kan fakulteten bidra till att fler kvinnliga 

lärare anställs och befordras?  

  

Diskussion följde där styrelsen gav sina synpunkter kring dessa 3 

frågor. 

 

 

8 Registreringssiffror ht 2017 
Föredragande: Annalena Kindgren 
 

Information Antagningen är nu avklarad. Nationellt var det ca 370 000 anmälningar 

som kom in till ht 2017, varav slutligen ca 240 000 har blivit antagna 

till ht 2017. 

 

När det gäller Tekniska högskolans civilingenjörsutbildningar har 

antalet registrerade minskat med 4 procent sedan i fjol. Möjliga orsaker 

kan vara att kullarna minskar, benägenheten att söka högre utbildning 

minskar och benägenheten att slutligen ta sin plats minskar. Troligen 

har flera av dessa faktorer att göra med att arbetsmarknaden för unga 

är bättre än på många år. Andra trender är att Industriell ekonomi 

tappar något medan datautbildningarna ökar.  

 

Högskoleingenjörsutbildningarna ökar med 9 procent. Likaså ökar 

masterprogrammen, både svenska och engelska, med 10 respektive 13 

procent. 
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10 Handlingsplan för Lika Villkor och Jämställdhetsintegrering 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information, 

Diskussion 

Regeringen har gett i uppdrag till alla svenska lärosäten at arbeta med 

jämställdhetsintegrering vilket handlar om att integrera 

jämställdhetsperspektiv i alla processer. Regeringen nämner särskilt tre 

prioriterade områden: 

1. Lika möjlighet till karriärvägar i akademien 

2. Att motverka könsbundna studieval 

3. Att förbättra kvinnors och mäns genomströmning 

 

Vid LiU är tanken att Jämställdhetsarbetet integreras med det 

befintliga arbetet med ”Lika Villkor”. Dekanus har tillsammans med 

fakultetens genuslektor tagit fram förslag på ett antal aktiviteter som 

skulle kunna genomföras vid LiTH inom områdena Arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter, Utbildning och Samverkan. Dekanus kommer 

att fatta beslut på delegation om detta och återrapporterar vid nästa 

sammanträde. 

 

 

9 Mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2018 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas om följande mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2018: 

 

23 januari 2018 

14-15 mars 2018 (internat) 

24 april 2018 

5 juni 2018 

19 september 2018 

24 oktober 2018 

6 december 2018 

 

 

 


