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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Tisdag den 5 juni 2018 kl 09.15 – 12.00 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Nicolette Lakemond verksamheten 

 Helena Herbertsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Jan Lundgren verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Marie Westrin allmänintressen 

 Gunnar Holmberg  allmänintressen 

 Lena Miranda allmänintressen 

 Linnea Michel studerande, p1-6 

 Amanda Granqvist, suppl. studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Lasse Alfredsson p. 6 

 Annamaria Lindegaard p. 7 

 Helene Fogelberg allmänintressen 

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Karin Baardsen personalföreträdare, p1-6 

 Elin Mattsson studerande, p1-6 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

   

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Lina Grudd studerande 

   

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

      

Maria Boberg   Ulf Nilsson  Jan Lundgren 

Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Jan Lundgren att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 18-3, 2018-04-24) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Nya professorer: Magnus Blinge, adjungerad professor i 
Logistik med inriktning mot klimatsmarta transporter. Dan 
Henningson, Gästprofessor Fluidmekanik. 

 Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Horizon 2020 
har tilldelat forskningsledaren Eleni Stravrinidou 3,3 miljoner 
Euro för forskning kring elektroniska växter. 

 Akademisk högtid: Jan Carlson, VD Autoliv, blev 
teknologie hedersdoktor på LiTH 2018 vid promoveringen den 
26 maj. Tekfak hade i år 46 st promovendi. 

 Teknikåttan: Den nationella tävlingen Teknikåttan hade 
riksfinal i Norrköping den 23 maj. Vi är 11 lärosäten som 
tillsammans arrangerar denna tävling som vänder sig till elever 
i årskurs 8, där det från början var ca 20-25 000 elever som fick 
svara på frågorna om teknik och naturvetenskap. Vinnare i 
slutfinalen blev till slut klass 8S från Berzeliusskolan, 
Linköping.   

 Utbildningsdagen: Den 31 maj arrangerades för fjärde 
året i rad Utbildningsdagen. Fokus i år var Digitalisering – 
Digitala verktyg i undervisningen. Som avslutning på dagen 
delades lärarproser ut för framstående lärarinsatser. Pristagare 
i år var: Marco Kuhlmann (IDA, DM-nämnden), Per Sandström 
och lärargruppen för kandidatprojektet i fysik (IFM, EF-
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nämnden), Peter Cronemyr (IEI, IL-nämnden), Lars-Göran 
Mårtensson (IFM, KB-nämnden) och Maria Huge-Brodin (IEI, 
MD-nämnden). 
 Gyllene moroten: Årets utmärkelse ”Gyllene moroten” 
som LinTek delar ut till lärare gick i år till Marco Kuhlmann. 

 Ny prefekt ITN: Tidigare LiTH-styrelseledamoten Martin 
Rantzer har tillträtt som prefekt vid ITN i Norrköping. 
 Hållbar utveckling: Förra året genomförde alla lärosäten 
en utvärdering av Hållbar utveckling. LiU har fått kritik för 
brister vad gäller styrning och organisation, varför rektor har 
tagit fram 3 åtgärdspunkter som ska vara genomförda till år 
2020. 

 Remisser: Vi har fått remissen ”Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildningar” som vi tycker ger ett bra 
förslag på hur basårsutbildningen ska moderniseras. 

 

 

6 NSS, presentation av deras verksamhet 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

  

Information Information ges om Nämnden för skolsamverkan (NSS) som har till 

huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i 

samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.  

 

Nämndens verksamhet är starkt aktivitetsfokuserad och de flesta av 

aktiviteterna riktar sig till elever på grundskolan och/eller gymnasiet. 

En del av aktiviteterna riktar sig till lärare och andra till 

allmänheten/samhället. Undersökningar visar att intresset för flera av 

de skolämnen som NSS har i fokus stadigt sjunker hos barn från 

årskurs 5-9. Det gäller särskilt teknikämnet, där intresset dessutom 

sjunker mer för flickor än för pojkar. Det är därför viktigt, menar Lasse 

Alfredsson, att stimulera teknikintresset redan där och då. 

 

Tanken är att nämndens verksamhet på lång sikt ska ge en ökad och 

breddad rekrytering till LiU:s tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningar, samt motverka könsbundna studieval. 

 

 

7 Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 

Dnr: LiU-2018-01429 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Beslut Beslutas att fastställa OH-ramar för fakulteten 2019-2021, enligt 

handling 
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8 Budgetfrågor: Jämställdhet och infrastruktur 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Information/ 

Diskussion 

Information gavs om den jämställdhetspremien som introducerades i 

årets budgetbeslut. Målet med jämställdhetspremien är att öka andelen 

kvinnor i olika lärarkategorier. Diskussion följde där bl a frågor kring 

hur dessa medel används på institutionerna togs upp. Frågan tas upp 

igen vid LiTH-styrelsens septembermöte. 

 

Information gavs om Forskningsinfrastruktur. VR kan delfinansiera 

sådan forskningsinfrastruktur som är av nationellt intresse. De 

nationella resurserna är emellertid knappa och det finns ytterst 

begränsad möjlighet att ansöka om stöd för lokal medeldyr utrustning. 

Lärosätena behöver därför utforma egna lösningar för att bekosta inte 

bara anskaffningskostnaden utan hela ägandekostnaden för medeldyr 

forskningsinfrastruktur. Frågan tas upp igen vid senare LiTH-

styrelsemöte. 

 

9 Delegation om att fatta beslut om inställande av program i 

händelse av få behöriga sökande 

Dnr: LiU-2018-01727 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om inställande av 

program i händelse av få behöriga sökande, enligt handling. 

 

 

10 Ledamöter i Anställningsnämnden 

Dnr: LiU-2018-00122 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa ledamöter i Anställningsnämnden, 

enligt handling. 

 

 

11 Revidering av allmän studieplan för forskarutbildning i 

Elektro- och systemteknik 

Dnr: LiU-2018-01683 

Föredragande: Nicolette Lakemond 
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Beslut Beslutas att fastställa revidering av allmän studieplan för 

forskarutbildning i Elektro- och systemteknik, enligt handling. 

12 Nedläggning av inriktningen Industriell produktion inom 

forskarutbildningsämnet Maskinteknik 

Dnr: LiU-2018-01757 

Föredragande: Nicolette Lakemond 

 

Beslut Beslutas fastställa nedläggning av inriktningen Industriell produktion 

inom forskarutbildningsämnet Maskinteknik, enligt handling. 

 

Fakultetsstyrelsen uppdrar till IEI att till styrelsen redovisa planer för 

det aktuella forskningsområdets framtida utveckling. 

 

Beslutet justerades omedelbart. 

 

 

13 Uppföljning av oredlighetsärende 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Information ges om pågående oredlighetsärende. 

 

 

 

 

 

 


