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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Revidering av Tekniska fakultetsstyrelsens 

vidaredelegationer 
 

Bakgrund 

Fakultetsstyrelsernas uppdrag regleras i universitetets arbetsordning (Dnr LiU-

2015-02127) där det bland annat framgår att fakultetsstyrelserna framför allt har 

betydande ansvar för innehåll och kvalitet i utbildning på grund-, avancerad och 

forskarnivå och för kvaliteten i forskning, allt inom ramen för de instruktioner och 

ekonomiska villkor som universitetsstyrelsen eller rektor beslutar.  

Fakultetsstyrelserna bemyndigas av rektor att fatta visa norm-, sak- och 

individbeslut framför allt i ärenden som berör utbildningarna. Fakultetsstyrelserna 

har vidare rätt att inrätta beredande organ samt – i vissa ärenden – överlämna 

beslutanderätt till sådana organ. Detta sker företrädesvis i fråga om den mera 

löpande planeringen och uppföljningen av utbildningen och forskningen. 

Rektors delegation till fakultetsstyrelserna uppdaterades 2018-12-17 och med 

anledning av vissa mindre justeringar behöver fakultetsstyrelserna även justera sina 

vidaredelegationer. Rektors delegation återfinns i bilagan i kolumn 1-4 och 

fakultetsstyrelsens vidaredelegation i kolumn 5. Därutöver föreslås 

fakultetsstyrelsen besluta om att vidaredelegera ett antal övriga ärenden utöver de 

som anges i rektors vidaredelegation. 

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogad vidaredelegation (kolumn 5) i Bilaga 1 till beslutet. 
- att fastställa bifogad vidaredelegation i Bilaga 2 till beslutet. 

 

Beslutet ska införas i LiUs regelsamling och ersätter Dnr LiU-2016-00001 (2016-

09-22). 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Fakultetsstyrelsens vidaredelegation av beslutanderätten i ärenden om 

antagning och utbildning 

Bilaga 2: Fakultetsstyrelsens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa ärenden 

 

 

Delges: 

Forskarutbildningsnämnden 
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Programnämnderna 

Anställningsnämnden 

Studentavdelningen 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus Borga, 

Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Lena 

Miranda, Nils Hartvig, Ellen Forsberg och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit 

facklig företrädare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef och 

föredragande Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Fakultetsstyrelsens vidaredelegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och 

utbildning 

 
Rektor företräder övergripande LiU som myndighetschef. Beträffande beslut i ärenden av övergripande slag beträffande antagning till, eller 
genomförande av, utbildning beslutar rektor i bl a följande frågor:  
 
 Efter förslag av fakultets/områdesstyrelse - beslut om urvalsgrunder för nybörjare i högskolan enligt 7 kap 23 § punkt 3 

högskoleförordningen (HF) beträffande högst en tredjedel av platserna. 
 Efter förslag av fakultets/områdesstyrelse - beslut om urvalsgrunder enligt 7 kap 20,23 §§ HF till utbildning på grundnivå som inte vänder 

sig till nybörjare. 

 Efter förslag av fakultets/områdesstyrelse – beslut om urvalsgrunder enligt 7 kap 20,23 §§ HF till utbildning på avancerad nivå. 
 Efter förslag från fakultets/områdesstyrelse – beslut om urvalsgrunder för separat antagning enligt 7 kap 4a respektive 32a §§ HF. 
 Beslut anmälnings- och kompletteringstid. 
 Fastställande av lokala tilläggsbeslut beträffande examensbenämningar efter förslag från respektive fakultetsstyrelse. 
 Efter förslag av fakultets/områdesstyrelse – beslut om beteckningarna på de doktorsexamina och licentiatexamina som utfärdas inom 

fakultets/områdesstyrelsens ansvarsområde. 

 Beslut om föreskrifter avseende studieavgiftens storlek i enlighet med 6 a § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift 
vid universitet och högskolor. 

 
Rektor beslutade den 17 december 2018 om en reviderad delegationsordning rörande beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning 
(DNR LIU-2018-03148). Rektors delegation utgörs väsentligen av kolumn 1-4 i tabellen nedan. Genom rektors delegationsordning anges i detta 
beslut vad som närmare gäller beträffande beslutanderätten i nedan förtecknade ärenden beträffande antagning och utbildning vid Linköpings 
universitet. Av förteckningen framgår närmare i vilken utsträckning vidaredelegation av beslutanderätten medges. Med ”särskilt beslutande 
fakultetsorgan” nedan avses av respektive styrelse inrättad nämnd, utskott, kommitté eller liknande i vilka studenterna är representerade. 
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Endast i de fall det står ett ”Ja” i näst sista kolumnen i tabellen får vidaredelegering ske fritt. I övriga fall stannar rätten att delegera i enlighet 
med vad som framgår i respektive ärende. 
 
Fakultets- och områdesstyrelserna vid LiU ansvarar enligt sina instruktioner övergripande för vetenskaplig kompetens för universitetets 
strategiska utveckling avseende forskning och utbildning. Styrelserna fördelar genom särskilda uppdrag inom sina ansvarsområden mellan 
institutioner och andra förekommande arbetsenheter de resurser som tillförs respektive styrelse för forskning samt för utbildningen på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Styrelserna ansvarar vidare för de planer som föreskrivs i högskoleförordningen.  

 
Lämnade delegationer avser inte i sig att förändra etablerade eller önskade handläggningsrutiner/verksamhetsprocesser eller hur t ex 
överenskommelser träffas rörande fakultetsuppdragen till Studentavdelningen inom universitetsförvaltningen eller institutionsnivån. Självfallet 
åligger det delegat att följa de föreskrifter, anvisningar och riktlinjer i övrigt som i varje enskilt fall är normerande för beslutsfattandet. 

 
Delegerade beslutsärenden (där ”n” betyder normbeslut, ”s” betyder beslut i sakärenden och ”i” betyder beslut i individärenden) förtecknas 
nedan inom följande ärendeområden och med fakultetsstyrelsens vidaredelegation angiven i den sista kolumnen: 

 
 
 

 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1 Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

   

1.1 Beslut om behörighetsvillkor m.m. (n, s)    

1.1.1 Beslut enligt 7 kap. 10 § HF om vilka särskilda 
behörigheter som ska gälla för ett 
utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare 
på grundnivå med undantag för utbildningar som 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

leder till sådan yrkesexamen som anges i bilaga 2 
till HF1 (n) 

1.1.2 Beslut enligt 7 kap. 25 § HF om vilka särskilda 
behörigheter som ska gälla för utbildning på 
grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare 
(n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

1.1.3 Beslut enligt 7 kap. 31 § HF om vilka särskilda 
behörigheter som ska gälla för utbildning på 
avancerad nivå (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

1.1.4 Beslut om urvalsgrunder enligt 7 kap 12 § punkt 3 
HF (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

1.1.5 Beslut om att ställa andra krav på särskilda 
förkunskaper enligt7 kap. 11 § HF. 2 (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.1.6 Beslut om ansökan till UHR om tillstånd att få 
göra annan platsfördelning på de urvalsgrunder 
som anges i 7 kap 12 § punkt 3 HF än som avses i 
7 kap 13 §. (Ska anmälas till rektor) (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

                                      
1
 I fö r e sk r ift e r n a  m å st e  d e t  fö r e sk r iva s a t t  b e st ä m m else r n a  sk a  t illä m p a s fö r st a  gå n gen  v id  a n t a gn in g t ill u tb ild n in g so m  b ö r ja r  e ft e r  u tgå n gen  a v m a j 2 0 2 2  (p u n k t  2  i 

ö ve r gå n gsb est ä m m else r  t ill HF (2 0 1 8 :1 5 0 3 ) ) . 
2
 In n a n  h ö gsko la n  m ed d e la r  fö r e sk r ift e r  en ligt  fö r st a  st y cke t  sk a  Un ive r sit e t s - o ch  h ö gsk o le r å d e t  ge s t illfä lle  a t t  y t t r a  sig ö ve r  h ö gsk o la n s fö r sla g (7  k a p . 1 1  §  2  st  HF) .  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.1.7 Beslut om ansökan hos UHR om tillstånd att vid 
urval till viss utbildning få göra annan 
platsfördelning än som avses i 7 kap 13 §. (Ska 
anmälas till rektor) (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.1.8 Beslut om det vid antagning till kurs som vänder 
sig till nybörjare ska ges förtur till sökande som 
är studerande vid LiU (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.1.9 Beslut om vilka urvalsgrunder enligt 7 kap 23 
resp. 26 §§ HF som ska användas vid urval till 
utbildning på grundnivå resp. avancerad nivå. (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

1.1.10 Beslut om platsfördelning mellan valda 
urvalsgrunder. (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.1.11 Beslut i övrigt vid behov om tillämpningen av 
urvalsgrunder för antagning på grund- och 
avancerad nivå (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej 

 

 

1.1.12 Beslut om vilka utbildningar som ska ha 
samordnad central respektive lokal antagning (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej 

 

 

1.1.13 Beslut om när ett urvalsförfarande inte ska 
tillämpas (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.1.14 Beslut efter samråd med respektive institution 
om institutionsanmälan/institutionsantagning 
ska ske (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.1.15 Beslut om vilka utbildningar som ska omfattas av 
separat antagning enligt 7 kap 4a respektive 32a 
§§ HF samt vilken platsfördelning som ska göras 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus 

1.1.16 Beslut om prioritetsordning för återkomst till 
studier (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.2 Individbeslut behörighetsprövning (i)    

1.2.1 Beslut om en person har grundläggande 
behörighet för utbildning på grund- och/eller 
avancerad nivå  

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA  

 

1.2.2 Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA  

 

1.2.3 Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på grundnivå som vänder sig till andra 
än nybörjare 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.2.4 Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på avancerad nivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.2.5 Beslut om en person kan medges undantag från 
något eller några villkor avseende särskild 
behörighet för utbildning på grundnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus 

1.2.6 Beslut om en person kan medges undantag från 
något eller några villkor avseende särskild 
behörighet för utbildning på avancerad nivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus 

1.2.7 Beslut om avsteg i enskilt fall från 7 kap 13 § resp. 
26 § HF. (Ska anmälas till rektor) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.2.8 Beslut om tillgodoräknande av tidigare 
utbildning 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.3 Individbeslut – antagning (i)    

1.3.1 Beslut om antagning avseende 

- Program (inkl senare del) 

- Fristående kurser 

- Programkurser som kan läsas fristående 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA respektive 
Studentenheten vid 
medicinska fakulteten 

 

1.3.2 Beslut om antagning avseende kurser inom 
program 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja 

 

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.3.3 Beslut om reservantagning Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.3.4 Beslut om efterantagning UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA respektive 
Studentenheten vid 
medicinska fakulteten 

 

1.3.5 Beslut om antagning utifrån reell kompetens 
avseende grundläggande behörighet för 
grundnivå samt Engelska 6/B (för utbildning på 
engelska) på grund- och avancerad nivå 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

 

1.3.6 Beslut om antagning utifrån reell kompetens 
avseende särskild behörighet för grund och/eller 
avancerad nivå samt grundläggande behörighet 
för avancerad nivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.3.7 Beslut om medgivande till den som är antagen till 
grundläggande högskoleutbildning inom 
respektive område för filosofiska och tekniska 
fakulteterna samt området för 
utbildningsvetenskap om anstånd med 
påbörjande av studier 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.3.8 Beslut om medgivande till den som är antagen till 
grundläggande högskoleutbildning inom 
medicinska fakulteten om anstånd med 
påbörjande av studier 

Fakultets-
styrelsen för 
medicinska 
fakulteten 

Ja  

1.3.9 Beslut om medgivande till den som är antagen till 
grundläggande högskoleutbildning inom 
respektive fakultetsområde om fortsättning av 
studier efter studieuppehåll 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.4 Beslut om utbildningsutbud och 
genomförande (s, n) 

   

1.4.1 Beslut om innehållet i utbildningsprogram samt 
tillhörande budgetramar inom resp. 
ansvarsområde och budgetramar för fristående 
kurser, enligt de riktlinjer som 
Universitetsstyrelsen (US) fastställer (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

1.4.2 Beslut om fastställande av terminstider (s) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

 

1.4.3 Beslut om när särskilda skäl föreligger om 
förläggningen av grundläggande 
högskoleutbildning till annan tid än läsår (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.4.4 Beslut om mål och riktlinjer för den fakultetsvisa 
studievägledningen och yrkesorienteringen (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

 

1.4.5 Beslut om fakultetsspecifik del i kursvärderingar 
(s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

1.4.6 Beslut om att tillfälligt ställa in ett utbildnings-
program i enlighet med de riktlinjer rektor 
beslutar (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.4.7 Beslut om att ställa in en kurs i enlighet med de 
riktlinjer rektor beslutar (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 

Dekanus 

1.5 Beslut om kurs- och utbildningsplaner, 
kurslitteratur samt utseende av 
examinatorer m.m. (n, s och i) 

   

1.5.1 Beslut om generella krav på utformningen av 
kurs- och utbildningsplaner. (n)  

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.5.2 Beslut om riktlinjer för hur och när information 
om aktuell kurslitteratur ska delges studenterna 
(n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.5.3 Beslut om fastställande av utbildningsplan (n) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan  

Programnämnd 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.5.4 Beslut om ändring av fastställd utbildningsplan 
(n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekanus  

Programnämndsordförande 
efter föredragning i VA 

1.5.5 Beslut om fastställande av och ändringar av 
kursplan (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekanus 

Programnämnd för ordinarie 
utbildning. Program-
nämndsordförande för 
uppdragsutbildning, efter 
föredragning i VA 

1.5.6 Beslut om ändringar av redaktionell natur eller 
följdändring pga ändrade lagar, regler etc. av 
fastställd utbildningsplan resp. kursplan (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Programnämnd med rätt att 
vidaredelegera 

1.5.7 Beslut om kurs- och referenslitteratur utöver de 
krav som framgår av högskoleförordningen och 
av rektor beslutade lokala regler (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Programnämnd med rätt att 
vidaredelegera 

1.5.8 Beslut om vilka betygsskalor som ska användas 
för olika typer av kurser (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.5.9 Beslut om kriterier för begränsning av antalet 
tillfällen för prov eller praktik (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.5.10 Beslut om begränsning av antalet 
tentamenstillfällen (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.5.11 Beslut om utseende av respektive utbyte av 
examinator för varje kurs på grund- och 
avancerad nivå (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus. 
Får med angivande av vilka 
särskilda krav som ska vara 
uppfyllda delegeras till 
institutionsstyrelse med rätt 
att vidaredelegera inom 
institutionen. 

Programnämnd med rätt att 
vidaredelegera med 
angivande av vilka särskilda 
krav som ska vara uppfyllda 

1.5.12 Beslut om utseende av timarvoderad lärare som 
inte har sin huvudsakliga anställning som 
professor, lektor, adjunkt, forskarassistent, eller 
blivit antagen till oavlönad docent vid annan 
högskola, till examinator (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.5.13 Beslut om rätten för studenter att genomgå 
förnyat prov för högre betyg (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.5.14 Beslut om en student inte ska medges rätt att 
byta examinator pga. av särskilda skäl (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.5.15 Beslut rörande byten av kurser inom utbildnings-
program inklusive godkännande av individuell 
studieplan/studiegång eller studieinriktning (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Programnämnd med rätt att 
vidaredelegera 

1.5.16 Beslut rörande del av utbildningen förlagd 
utomlands inklusive tillgodoräknanden av kurser 
vid utlandsstudier (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Programnämnd med rätt att 
vidaredelegera 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

1.6 Beslut om kurs- och examensbevis m.m. 
(n, i) 

   

1.6.1 Beslut om översättningar av examensbenäm-
ningar (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

1.6.2 Beslut om utfärdande av examensbevis (i) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Delegeras till chefen för 
Studentavdelningen med rätt 
att vidaredelegera 

1.6.3 Beslut om utfärdande av kursbevis (i) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Delegeras till chefen för 
Studentavdelningen med rätt 
att vidaredelegera 

1.6.4 Beslut om informationen i Diploma Supplements 
inom ramen för vad som anges i högskoleför-
ordningen (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

1.7 Beslut i överklagandeärenden    

1.7.1 Beslut om ändring av beslut samt yttranden i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 
granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till fakultets- resp. områdesstyrelsen (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus 

1.7.2 Beslut om ändring av beslut samt yttranden i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till UD (i) 

2 Utbildning på forskarnivå – särskilda 
frågor 

   

2.1 Beslut om bedömningsgrunder m.m. (n)    

2.1.1 Beslut om vilka krav på särskild behörighet som 
ska gälla för att bli antagen till utbildning på 
forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

2.1.2 Beslut om vilka bedömningsgrunder som ska 
tillämpas vid prövningen av förmågan att 
tillgodogöra sig utbildningen 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan  

Forskarutbildningsnämnd 

2.1.3 Beslut om de eventuella preciserade krav som ska 
gälla för doktorsexamen med en viss inriktning 
(ämne) respektive licentiatexamen med viss 
inriktning 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

2.2 Individbeslut - behörighetsprövning (i)    

2.2.1 Beslut om en person har grundläggande 
behörighet för utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

2.2.2 Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

2.3 Individbeslut – antagning (i)    

2.3.1 Beslut om antagning av doktorand Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

2.4 Individbeslut – utseende av handledare 
och examinatorer (i) 

   

2.4.1 Beslut om utseende respektive utbyte av 
handledare 

 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

2.4.2 Beslut om undantag från LiUs bestämmelser för 
vem som kan utses till huvudhandledare 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

2.4.3 Beslut om utseende respektive utbyte av 
examinator 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

  med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

2.5 Beslut om studieplaner (n, i)    

2.5.1 Beslut om allmän studieplan (n) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

2.5.2 Beslut om individuell studieplan efter samråd 
med doktoranden och handledare (i, n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

2.5.3 Beslut om ändring i individuell studieplan (i, n) Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Dekanus med rätt att 
vidaredelegera 

2.6 Beslut inför disputation (s, n)    

2.6.1 Beslut om minsta antalet avhandlingsexemplar 
inför disputation och om ersättning för 
kostnaderna för framställningen av denna 
upplaga (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Ja Forskarutbildningsnämnd 



2019-01-31 
DNR LIU-2019-00351 

BILAGA 1 
FST 2019-1.10 

16(19) 
 
 

 

 
16 

 

 

 

 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

2.6.2 Beslut om de närmare formerna för licentiat-
avhandlingens bedömning och framläggande 
licentiatavhandling (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Forskarutbildningsnämnd 

2.6.3 Beslut om skälen för en betygsnämnds beslut ska 
redovisas i protokoll eller annan handling i 
samband med avhandlingens godkännande (n)  

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Forskarutbildningsnämnd 

2.6.4 Beslut om att de skäl som en enskild ledamot kan 
ha anfört ska antecknas som skiljaktig mening 
eller i annan ordning (s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej 

 

 

2.7 Beslut om examensbevis (i)    

2.7.1 Beslut om utfärdande av examensbevis vad gäller 
licentiatexamen eller doktorsexamen 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 Ja Chefen för Student-
avdelningen efter kontroll av 
utbildningsledare. Kan 
vidaredelegeras 

2.7.2 Beslut om informationen i Diploma Supplements 
inom ramen för vad som anges i 
högskoleförordningen (n) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Nej  

3 Pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning (i) 

   

3.1 Beslut om pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning 

UD Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

4 Studieavgifter enligt förordningen 
(2010:543) om anmälningsavgift och 
studieavgift (i) 

   

4.1 Beslut om avgiftsstatus, återbetalning och 
avstängning för sökande och antagna till 
utbildning på grund- och avancerad nivå 

UD 

 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

 

5 Stipendier enligt förordningen (2010:718) 
om stipendier för studieavgiftsskyldiga 
studenter (i, s) 

   

5.1 Beslut om fördelning av stipendiemedel till 
fakulteterna (s) 

Internationali-
seringsdirektör 

Nej  

5.2 Beslut om intern fördelning av stipendienivåer 
samt vilka kriterier fördelningen ska baseras på 
(s) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus 

Dekanus 

5.3 Beslut om stipendium för särskilt kvalificerade 
studenter som antagits till sitt förstahandsval på 
en av fakultet prioriterad utbildning (i) 

Dekanus Ja  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

5.4 Beslut om fortsatt dispositionsrätt till stipendium 
vid byte av utbildning inom universitetet (i) 

Dekanus vid den 
fakultet som där 
ursprungligt 
beviljande av 
stipendium 
beslutats 

Ja  

5.5 Beslut om återbetalning respektive eftergift om 
återbetalning av stipendium (i) 

 

UD 

 

Chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera endast 
till chefen för 
antagningsenheten  

 

5.6 Beslut om återkallande av stipendium på grund 
av oriktigt underlag för behörighet och/eller 
meritvärdering (i) 

UD 

 

Chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera endast 
till chefen för 
antagningsenheten  

 

6 Inrättande av stipendium (n)    

6.1 Beslut om inrättande av stipendium för student 
antagen vid LiU 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekanus  

Dekanus utom beslut i 
principiella ärenden 

7 Överlåtande av förvaltningsuppgift (n)    

7.1 Beslut om avtal med annan statlig myndighet 
eller extern juridisk person om överlåtande av 

UD  Nej  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? FST:s vidaredelegation 

förvaltningsuppgift avseende antagning och 
tillgodoräknande av utbildning  

(Efter förslag av 
fakultets-/ 
områdesstyrelse) 

8 Övrigt    

8.1 Övriga beslut av löpande karaktär avseende 
antagning och utbildning med beaktande av 
gällande praxis inom LiU  

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

 

Ja Dekanus med rätt att 
vidaredelegera enskilda 
övriga beslut av löpande 
karaktär 

 



2019-01-31 
DNR LIU-2019-00351 

BILAGA 2 
FST 2019-1.10 

1(3) 
 
 

 

 
1 

 

 

 

Fakultetsstyrelsens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa ärenden 

 
Förutom att fakultetsstyrelsen vidaredelegerar beslutanderätten i ett antal ärenden om antagning och utbildning delegerar fakultetsstyrelsen 
även beslutanderätten i nedanstående ärenden. 
 
Av förteckningen framgår närmare i vilken utsträckning vidaredelegation av beslutanderätten medges. Endast i de fall det står ett ”Ja” i sista 
kolumnen i tabellen får vidaredelegering ske fritt. I övriga fall stannar rätten att delegera i enlighet med vad som framgår i respektive ärende. 
 
Delegerade beslutsärenden (där ”n” betyder normbeslut, ”s” betyder beslut i sakärenden och ”i” betyder beslut i individärenden) förtecknas 
nedan. 
 
 

 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? 

1 Beslut om utseende av docent i enlighet med 
fakultetsstyrelsens riktlinjer (i) 

Anställningsnämnd Anställningsnämndens 
ordförande 

2 Beslut om docentansökans närmare 
utformning samt de närmare formerna för 
docentärendens hantering (n) 

Anställningsnämnd Nej 

3 Beslut om tidpunkt för disputation samt 
utseende av ordförande, fakultetsopponent 
samt ledamöter i betygsnämnd (i) 

Forskarutbildningsnämnd Till nämndens ordförande 
med rätt att vidare-
delegera enskilt ärende  
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? 

4 Beslut rörande föreskrifter i fakultetens 
studiehandbok för forskarutbildningen, 
frånsett de delar som måste beslutas av FST 
eller US (n) 

Forskarutbildningsnämnd Nej 

5 Beslut om tillgodoräknande på forskarnivå 
av tidigare utbildning (i) 

Forskarutbildningsnämnd Ja, med angivande av 
vilka särskilda krav som 
ska vara uppfyllda  

6 Kompletterande budgetbeslut utöver de 
årliga budgetramar som beslutas av 
fakultetsstyrelsen (s) 

Dekanus Nej 

7 Under pågående antagning slutgiltigt justera 
antagningstal för utbildningsprogram och 
fristående kurs (s) 

Dekanus Nej 

8 Beslut om svar på remisser tillställda 
fakulteten (s) 

Dekanus Ja 

9 Beslut om nominering av kandidater till 
priser/utmärkelser förutom hedersdoktorer 
(i) 

Dekanus Ja 

10 Fastställande av studiehandbok för 
utbildning på grund- och avancerad nivå, 
frånsett de delar som enligt gällande 

Dekanus Nej 
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 Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? 

bestämmelser ska beslutas av FST eller US 
(n) 

11 Beslut om utseende/förslag av ledamöter i 
universitetsgemensamma organ (i) 

Dekanus Nej 

12 Beslut om undantag från stängning för sen 
anmälan till utbildning (s) 

Dekanus Ja 

13 Beslut om att återöppna utbildning för sen 
anmälan (s) 

Dekanus Ja 
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