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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 31 januari 2019, kl 09.15 – 12.30 

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, p1-9 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Marie Westrin allmänintressen 

 Gunnar Holmberg  allmänintressen 

 Lena Miranda allmänintressen 

 Ellen Forsberg studerande 

 Nils Hartvig, suppl. studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Karin Baardsen personalföreträdare 

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Helene Fogelberg (suppl) allmänintressen 

 Annalena Kindgren kanslichef, p6-12 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

   

   
   
   

   

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

      

Maria Boberg   Ulf Nilsson  Helena Herbertsson 

Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Helena Herbertsson att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 18-7, 2018-12-06) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Ladok3 har införts på LiU nu. Implementeringen har i stort sett gått 

bra. 

 

Den 7 dec var det Examenshögtid på LiU Malmsten i Stockholm, med 

15 diplomander. 

 

IVAs studentråd arrangerar ikväll ett event på Mjärdevi: ”Utbildar vi 

hållbara ingenjörer?”, som handlar om att få balans mellan arbete och 

fritid.  

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  LiTH 50 år: I år firar LiTH 50-årsjubileum och det planeras för en 
jubileumsvecka med start 10 sep, och förmodligen en sittning 
fredagen den 13 sep. Civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik, 
Industriell ekonomi och Teknisk fysik och elektroteknik startade 
1969. De två sistnämnda var LiTH först ut i landet med. Flera 
institutioner och sektioner kommer också att ha olika evenemang 
under året. 

 Nya professorer: Andreas Nobel, professor i möbeldesign, IEI (LiU 
Malmsten). Jonas Unger, professor i datorgrafik, ITN. Jonas 
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_________     _________     _________ 

Eliasson, gästprofessor i trafiksystem, ITN. Muhammad Nawaz, 
adjungerad professor i halvledarmaterial, IFM. 

 Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Horizon 2020: 
Forskningsmedel på 39 mnkr under en 5 årsperiod har beviljats till 
EU-projekt inom området ”Kläder som ger feedback”. LiU är en av 
samarbetsparterna i detta projekt, och får 5 mnkr. Edwin Jager är 
ansvarig forskare vid LiU. Energimyndigheten: Anslag på 40 mnkr 
till BRC (Biogas Research Center) etapp 3. Förutom LiU deltar ett 
stort antal bolag i projektet, t ex Tekniska Verken och Scania. Mats 
Eklund på Industriell Miljöteknik är ansvarig från LiUs sida. 

 Åsa Lindhagen, LiU alumn, är ny Jämställdhetsminister och 
Minister med ansvar för diskriminering och segregation. Åsa tog 
examen på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi 2008. 

 Idag firar NSC (Nationellt superdatorcentrum) 30-årsjubileum. I 
samband med jubileet invigs även 5 nya mycket kraftfulla datorer. 

 Två stora utredningar har genomförts vid LiU: Utredningen inom 
humaniora har lett fram till förslag att ny verksamhet för 
”Professionsspråk” inrättas, medan delar inom moderna språk 
avvecklas, samt att några institutioner slås samman och några 
ämnesområden byter institutionstillhörighet. Detta påverkar inte 
vår verksamhet i någon högre grad, men det kan beröra lärare som 
arbetar för vissa av våra utbildningar. Förslag finns även på andra 
förändringar inom nuvarande IKKs slöjd- och hantverksutbildning 
som därmed vill diskutera samverkan med LiU Malmsten. 
Utredning har även genomförts vid Medfak för att bättre få ihop sin 
verksamhet som idag är delad på tre institutioner på två orter. 

 

 

6 Bokslut 2018  

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Ulf Nilsson 

  

Information Under 2018 har samtliga fakulteter haft en underproduktion som ligger 

under sina respektive takbelopp. Tekniska fakultetens takbelopp för 

2018 var ca 600 mnkr och den utförda utbildningsvolymen blev ca 573 

mnkr, vilket innebär en underproduktion på ca 26,4 mnkr. 

 

Underproduktionen kan till största del förklaras med att fakulteten har 

ett tapp av studenter på senare terminer men även till viss del med att 

prestationsgraden har gått ner ca 2 procentenheter. Möjliga orsaker till 

tappet diskuterades. Styrelsen konstaterar att fakulteten behöver arbeta 

mer med att öka genomströmningen. 
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_________     _________     _________ 

7 Handlingsplan Lika villkor och Jämställdhetsintegrering 

2017-2019 

Dnr LiU-2017-01558 

Föredragande: Vivian Vimarlund, Ulf Nilsson 

 

Information, 

Beslut 

Information ges om den reviderade handlingsplanen.  

 

Vid LiTH har en genuskurs tagits fram, och hittills har ca 400 

kursassistenter gått den. Genuskursen har idag även spridits till flera 

andra lärosäten i Sverige. Önskemål framförs att genuskursen även ska 

erbjudas för våra doktorander som i flera fall fungerar som 

kursassistenter. 

 

Styrelsen framhåller vikten av genomlysning av kurser, så att 

genusfrågan beaktas i de exempel och uppgifter som ges på kurserna. 

Detta är viktigt vid kvalitetsvärdering. Styrelsen undrar även om/hur 

genusfrågan tas med i Didacticums kurser. 

 

Beslutas att efter justering fastställa Handlingsplan för Lika villkor och 

Jämställdhetsintegrering 2017-2019. 

 

 

8 Internationella masterprogram - antagningsläget (I) 

Föredragande: Annalena Kindgren  

 

Information Anmälan till internationella masterprogram har nu stängt och vi har 

fått in ca 4500 ansökningar (varav ca 1300 förstahandssökande), vilket 

är en ökning sedan tidigare år. Mechanical Engineering är det 

masterprogram som ökar mest. Ansökningarna kan dock inte betraktas 

som seriösa förrän 1 februari, då all dokumentation ska ha laddats upp 

och anmälningsavgiften betalats. 

 

I fjol höjdes stipendienivån från 25% till 50%, vilket innebar att ett 

mindre antal studenter erbjöds stipendiet. Trots det är det färre 

studenter som tog stipendiet i anspråk (dvs flera studenter kom aldrig 

till LiU), varför det nu finns stipendiemedel kvar. 
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_________     _________     _________ 

9 Terminstider för läsåret 2020/2021 (B) 

Dnr LiU-2018-00350 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas att fastställa terminstider enligt bifogad handling. 

 

 

10 Fakultetsstyrelsens vidaredelegation av beslutanderätten (B) 

Dnr LiU-2019-00351 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa Fakultetsstyrelsens 

vidaredelegation av beslutanderätten, enligt bifogad handling. 

 

 

11 Hedersdoktorer (B) 

Dnr LiU-2018-3023 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Diskussion kring behov av att få in fler förslag, speciellt vad gäller 

kvinnliga kandidater och kandidater med akademisk anknytning, samt 

att till kommande år ev släppa lite på kravet om koppling till LiTH. 

 

Beslutas att delegera till dekanus att slutgiltigt besluta om fakultetens 

hedersdoktorer i linje med styrelsens prioriteringar, efter kontakt med 

berörda kandidater och i samband med offentliggörandet. 

 

Ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 

 

 

12 Oredlighet i forskning 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Det beslut som fakultetsstyrelsen fattade vid senaste styrelsemötet, 

gällande oredlighetsärendet, offentliggjordes dagen efter mötet, dvs den 

7 dec 2018. Dekanus har därefter informerat de olika parterna i ärendet 

om utfallet. 

 

Dekanus informerar om att en ny anmälan nyligen har kommit in. Mer 

information om detta ges vid kommande styrelsemöte.  

 


