
Sammanträdesdatum 2017-10-26 
PROTOKOLL 

FST 2017-6 
1(5) 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 26 oktober 2017 kl 09.15 – 14.00 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Kajsa Uvdal (suppl.) verksamheten 

 Camilla Forsell verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Martin Rantzer  allmänintressen 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Lena Strömbäck allmänintressen 

 Linnea Michel studerande 

 Jakob Steneteg studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard p 7-8 

 Karin Enander (suppl.) personalföreträdare 

 Karin Baardsen  personalföreträdare 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Petter Krus (suppl.) verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Axel Hultman (suppl.) verksamheten 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

   

 Övriga:  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

   

 

 

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. Punkterna 

behandlades i följande ordning: p1-5, 7-8, 6, 9-11. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 17-5, 2017-09-14) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Nya professorer: Patrik Thollander, IEI, befordrad till professor 
i energisystem. Jonas Stålhand, IEI, befordrad till professor i 
teknisk mekanik. 

 Årets Alumn: Oskar Henrikson som gått Psykologprogrammet 
och Sofie Lindblom som gått civing Medieteknik har tilldelats 
utmärkelsen Årets Alumn. Sofie är entreprenör och är mycket 
engagerad i att öka tjejers intresse för teknik. Hon är även 
engagerad i organisationen Womengineer. 

 Valet: Valet är nu avslutat och nu följer en period då möjlighet 
för överklagan finns. Därefter fastställer rektor valresultatet 
gällande verksamhetens ledamöter och ersättare i 
Fakultetsstyrelsen. Dekanus fastställer verksamhetens 
ledamöter och ersättare i programnämnder. Valet inkluderar 
dock inte utseende av ordförande i programnämnderna, utan 
dekanus fastställer detta i särskilt beslut. 

 Budgetpropositionen: Ca 730 mnkr tillförs hela 
utbildningssektorn för att skapa ca 7800 helårsstudieplatser, 
vilket ska vara fullt utbyggt till 2023. Nationellt innebär det ca 
200 nya studieplatser på ingenjörsutbildningar 2018, vilket 
ökar till 1600 studieplatser år 2023. LiU har fått totalt ca 14 
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mnkr vilket motsvarar 169 nya platser till 2018. Basanslagen 
ökas nationellt med 500 mnkr 2018, där en del av medlen 
fördelas utifrån de principer som angavs i 2016 års 
Forskningspolitiska proposition: bibliometri, externa medel och 
samverkan. För LiUs del 2018 innebär det 6 617 tkr utifrån 
bibliometri, 5 290 tkr utifrån externa medel och 5 012 tkr 
utifrån samverkan. KTH och LiU får dela på 150 mnkr (varav 72 
mnkr går till LiU) för strategisk forskning inom IT och mobil 
kommunikation. 
 

 

 

6 Översyn av kriterier för hedersdoktorer 

Dnr: LiU-2017-03160 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa kriterier för hedersdoktorer, enligt 

handling. 

 

 

 

7 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 

2018 (B) 

Dnr: LiU-2017-02061 

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Ulf Nilsson  

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa budget för utbildning på grund- och 

avancerad nivå vid LiTH 2018, enligt handling. 

 

 

 

8 Budget för forskning och forskarutbildning samt CENIIT vid 

LiTH 2018 (B) 

Dnr: LiU-2017-02061 

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Magnus Borga, Ulf Nilsson  

 

Beslut Beslutas fastställa budget för forskning och forskarutbildning samt 

CENIIT vid LiTH 2018, enligt handling. 
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9 Utbildningsutbud Fristående kurser ht 2018 (B) 

Dnr: LiU-2017-03165 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas fastställa utbildningsutbud av fristående kurser ht 2018, enligt 

handling. 

 

 

 

10 Ny meriteringsanställning (I,D) 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Information / 

Diskussion 

Den 1 oktober 2017 trädde en ny förordning i kraft där den nya 

meriteringsanställningen ”biträdande lektor” instiftades. Den 1 april 

2018 ersätts den nuvarande meriteringsanställningen ”biträdande 

universitetslektor” helt av den nya. 

 

För vidare information om vilka som är behöriga att anställas som 

biträdande lektor, tid för anställning, regler kring befordran till lektor 

samt överklagan, se bifogad handling. 

 

 

 

11 Återrapportering: Handlingsplan för Lika Villkor och 

Jämställdhetsintegrering (I, D)  

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information / 

Diskussion 

Den 3 oktober 2017 fattade dekanus delegationsbeslut om 

”Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 2017-

2019 vid Tekniska högskolan”. 

 

Tre primära åtgärdsområden finns i Handlingsplanen: Lika möjligheter 

till karriärvägar i akademien, Motverka könsbundna studieval och 

Förbättra kvinnor och mäns genomströmning i högre utbildning. Dessa 

tre åtgärdsområden är strukturerade i tre utvecklingsområden i 

handlingsplanen: Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, 

Jämställdhet i utbildningen och Samverkan kring jämställdhet. 

 

Styrelsen diskuterade kring skillnader vad gäller andelen tjejer på olika 

program vid LiTH. Civilingenjörsutbildningarna TB, KB, DPU, EMM, 

MED och MT har 40% eller högre andel tjejer, medan andra program 

har betydligt lägre andel tjejer. 
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Flera av ledamöterna framhöll vikten av att ändra ”tankesättet” hos 

både studenter och lärare för att förbättra bemötandet av tjejer på våra 

utbildningar. 

 

Vid LiTH-styrelsens internat i mars 2017 diskuterades bl a nyckeltal. 

Styrelsen efterlyser en uppföljning av dessa vid kommande 

sammanträde då det kan ge ett intressant inspel bl a till arbetet med 

Jämställdhetsintegrering och Lika villkor.  

 

 


