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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

Tid: Onsdag den 5 juni 2019, kl 09.15 – 12.30 
Lokal: Universitetsklubben, Linköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Ulf Nilsson verksamheten 
 Nicolette Lakemond verksamheten 
 Helena Herbertsson verksamheten 
 Magnus Borga verksamheten 
 Jan Lundgren verksamheten 
 Svante Gunnarsson  verksamheten 
 Marie Westrin allmänintressen 
 Gunnar Holmberg allmänintressen 
 Lena Miranda  allmänintressen 
 Elin Mattsson  studerande 
 Ellen Forsberg studerande 
 Magdalena Smeds forskarstuderande 
 
 Övriga:  
 Annamaria Lindegaard p. 6 
 Janerik Lundquist personalföreträdare 
 Karin Baardsen personalföreträdare 
 Ludwig Modahl Edström studerande 
 Annalena Kindgren kanslichef 
 Maria Boberg styrelsens sekreterare 
   
Ej närvarande: Jan Nordström  verksamheten 
   
   
 

 
 
Justeras datum: __________________ 
 

 
 
      
Maria Boberg   Ulf Nilsson  Svante Gunnarsson 
Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 
 

 Beslutas att utse Svante Gunnarsson att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
 

3 Föregående protokoll 
 

 Föregående mötesprotokoll (FST 19-3, 2019-04-25) läggs efter 
genomgång till handlingarna.  
 
 

4 Anmälningar och meddelanden 
 

 Anmälningar enligt bilaga. 
 
 

5 Dekanus informerar 
 

 • Nya professorer: Björn Andersson, professor i systemarkitektur i 
autonoma system, ISY. Bengt Danielsson, gästprofessor i biokemi, 
ITN. Axel Hultman, professor (befordrad) i matematik, MAI. 

• Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Norrköpings 
forskningsfond: 5 mnkr delas ut under 2019 till forskning om 
lärande, trafik och smart textil från skogen. 4 projekt på LiU och 1 
på RISE har fått del av dessa forskningsmedel, varav två har tydlig 
koppling till LiTH; Testbädd Kungsgatan och Non woven 
skogsbaserad textil. Horizon 2020: Forskningsprojektet FlexSUS 
tilldelas medel för forskning om smart energiplanering i städer. 
Projektet leds av bitr prof Yang Liu.  

• Akademisk högtid: Fredagen den 24 maj hölls hedersdoktors-
föreläsningarna. LiTHs tre hedersdoktorer var: Linda Keeling: 
Animal welfare, looking on the bright side. Nashwa Eassa: Women 
in STEM. Peter Wallenberg Jr: Long term perspective on Science 
and Innovation. Lördagen den 25 man ägde promoveringen rum i 
Louis De Geer, Norrköping. 

• Elements of AI: LiU startar en webbaserad AI-grundkurs på 
svenska, som blev den mest sökta fristående kursen vid LiU när 
ansökningen stängde 15 april. Många företag har antagit AI-
utmaningen. 
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• Utbildningsdag och lärarpris: I veckan hölls Utbildningsdagen. 
Huvudtemat var Bedömningskriterier för högre betyg. 
Föreläsningar hölls om 2 av de prioriterade vägvalen: 
Uppdragsutbildning och AI & digitalisering. Fem lärare tilldelades 
Tekniska högskolans lärarpris: Lina Roth, Göran Salerud, Fredrik 
Heintz, Mats Nåbo och Jörgen Blomvall. 

• STRUT: Remissvar ska snart lämnas in. 
• Söksiffror: Dekanus har haft möte med prorektor och 

kommunikationsdirektören angående vikande söksiffror. LiTH 
behöver synas tydligare för att kunna rekrytera nationellt. 

• LiTH 50 år: Den 10-14 september 2019 firar LiTH 50 år. Invigning 
den 10 sep, lunchföreläsningar tis-fre och avslutande alumnigolf 
den 14 sep. Fullständigt program håller på att tas fram. 

 
 

6 Budget: OH-ramar för fakulteten 2020-2022  
Dnr LiU-2019-01925 
Föredragande: Annamaria Lindegaard 
  

Beslut Beslutas att fastställa OH-ramar för fakulteten 2020-2022, enligt 
handling. 
 
 

7 Verksamhetsplan 2020-2022 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Diskussion Den 4 juni togs beslut på Universitetsstyrelsen om Verksamhetsplan 
2020-2022 och LiUs prioriterade vägval, vilka är: 
- Utveckla LiUs arbete med livslångt lärande 
- Kraftsamla för att möta den digitala transformationen 
- Öka nyttiggörandet av LiUs kunskapstillgångar 
- Utveckla värdegrundsarbetet 
 
Fråga ställs från dekanus till styrelsen om LiTH bör ha något ytterligare 
prioriterat vägval, t ex Forskningsinfrastruktur. Styrelsen kommer fram 
till att det räcker med de 4 vägvalen, men att det är en fördel om 
styrelsens budgetbeslut och verksamhetsplan vid oktobermötet 2019 
visar vilket/vilka av de 4 vägvalen som fakultetsstyrelsen finner är högst 
prioriterat att institutionerna ägnar sig åt. 
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8 Bedömningskriterier för högre betyg 
Föredragande: Helena Herbertsson 
 

Information Information ges om projektet ”Målrelaterade bedömningskriterier”, 
vilket innebär en form av kriteriebaserade betyg. Projektet leds av 
prodekan Helena Herbertsson och i arbetsgruppen ingår Håkan 
Örman, Anders Ekinge, Jesper Thorén, Svante Gunnarsson och Ellen 
Forsberg (LinTek). Arbetet är pågående och ska slutredovisas senast 
28/2, 2020. 
 
Det finns många fördelar med målrelaterade bedömningskriterier, bla 
att det hjälper studenterna att bättre förstå vad som krävs för ett visst 
betyg, vilket i sin tur kan ge bättre genomströmning i våra utbildningar.  
Förslaget är att kvalitativa bedömningskriterier tas fram för betyg 3 och 
5.  
 
I många fall kommer examinationens utformning behöva ses över så att 
den tydligt kopplar till lärandemålen och att hur väl studenterna kan 
stoffet kan bedömas med aktuella bedömningskriterier. Omfattande 
informationsinsatser kommer att krävas, både till lärare och studenter, 
och under implementeringsfasen kommer stöd till examinatorerna 
behöva erbjudas.  
 
Betygskriterier kommer att införas stegvis, och i större skala tidigast till 
vt2022. 
 
 

9 Oredlighet i forskning, PSS 
Dnr LiU-2019-00146 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar 
- att föra till protokollet att man tagit del av utredningsgruppens 

slutrapport samt inkomna yttranden från direkt berörda 
personer. 

- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer. 
- att punkten omedelbart justeras. 

 
 

10 Oredlighet, övriga ärenden  
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Information Information ges om två pågående oredlighetsärenden.  
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Styrelsen tackar Elin Mattsson, avgående ordförande i LinTek, för hennes arbete i 
fakultetsstyrelsen under det gångna året, och hälsar samtidigt Ludwig Modahl Edström, 
tillträdande ordförade i LinTek, välkommen som studeranderepresentant i tekniska 
fakultetsstyrelsen. 


