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Bakgrund 
Universitetsstyrelsen fattade den 4 juni 2019 beslut om universitetets 
”Verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2020 samt plan för år 2021-2022” 
bland annat vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och 
forskarutbildning. Universitetsstyrelsen lägger i sitt beslut fast de budgetramar och 
andra förutsättningar/uppdrag som respektive fakultet har att förhålla sig till. 
Fakultetsstyrelse förväntas senast den 31 oktober lägga fast hur dessa ramar och 
uppdrag fördelas på olika enheter inom universitetet.  
 

Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 
2020 enligt bilaga, 

- att fastställa budget för CENIIT 2020 enligt bilaga, 
- att fastställa budget för övrig forskning och forskarutbildning 2020 enligt 

bilaga, 
- att i övrigt fastställa Tekniska högskolans verksamhetsplan och budget för 

2020 samt plan för 2021-2022 enligt bilaga. 
 
 

Underlag i ärendet 
Bilaga: Tekniska högskolans verksamhetsplan och budget för 2020 samt plan för 2021-
2022. 
 
  
Delges: 
IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) 
 

 
 
 

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 och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, 
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Marie Westrin, Gunnar Holmberg, Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Ellen 
Forsberg och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit Annamaria Lindegaard 
(föredragande), kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria 
Boberg. 
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1   DE PRIORITERADE VÄGVALEN 

1.1 Bakgrund 
Linköpings universitets långsiktiga vision och strategiska målsättningar har sedan mer än 10 
år tillbaka visualiserats och kommunicerats i form av en strategikarta. Strategikartan har legat 
till grund för verksamhetens strategiska arbete, men förutom några få – av ledningen 
definierade områden och indikatorer – har olika enheter använt kartan på olika sätt och 
fokuserat på olika delar av kartan. 
 
I syfte att stärka det strategiska arbetet har rektors ledningsråd sedan början av 2017 utarbetat 
en universitetsgemensam process för att organisera och strukturera det strategiska arbetet – 
det handlar dels om att identifiera ett mindre antal områden där hela universitetet förväntas 
kraftsamla och dels att utarbeta ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med 
verksamhets- och handlingsplaner på olika nivåer i organisationen. Ett årshjul på 
universitetsnivå har tagits fram för planering, genomförande och uppföljning av det 
strategiska arbetet. 
 
I arbetet har funnits en ambition att identifiera ett mindre antal prioriterade vägval – ett fåtal 
områden av utmaningar som är angelägna för hela universitetet och där samtliga enheter inom 
universitetet kan, och förväntas, bidra på något sätt. I arbetet med att identifiera de 
prioriterade vägvalen har det funnits en ambition att beakta och förena både medarbetarnas 
och ledningens prioriteringar. Arbetet inleddes vintern 2018 med ett antal strategidialoger där 
medarbetarna efter en omvärldsanalys presenterad av rektor, i grupper, gavs möjlighet att 
diskutera och identifiera ett mindre antal utvecklingsområden. Dessa analyserades och 
bearbetades i rektors ledningsråd, i universitetsstyrelsen och fastställdes till slut i 
universitetets Verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020–2021. I motsvarande 
beslut för verksamhetsåret 2020 har Universitetsstyrelsen valt att hålla kvar vid de 
ursprungliga fyra prioriterade vägvalen men gjort vissa innehållsmässiga justeringar och 
ändrat benämning på något vägval som nu benämns: 

 
• Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande 
• Kraftsamla för att möta den digitala transformationen 
• Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar 
• Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU 

Institutioner och andra enheter förväntas i sitt planerings- och budgetarbete inför 2020 bidra 
till det strategiska arbetet med de prioriterade vägvalen genom att ta fram egna åtgärdsplaner.  
Enskilda fakulteter har därutöver möjlighet att lyfta egna prioriterade vägval som är centrala 
för just den fakulteten – Tekniska högskolan har valt att inte lyfta några sådana prioriterade 
vägval inför 2020. Däremot ger Tekniska högskolan i det följande sin egen syn på var man 
befinner sig i arbetet med de prioriterade vägvalen och vad som är de viktigaste 
utvecklingsområdena inom de fyra prioriterade vägvalen. 
 

https://www.filfak.liu.se/presentation/ekonomi/budget-2019/filer19/1.745652/vp2019-20212018-06-28.pdf
https://www.filfak.liu.se/presentation/ekonomi/budget-2019/filer19/1.745652/vp2019-20212018-06-28.pdf
https://www.filfak.liu.se/presentation/ekonomi/budget-2019/filer19/1.745652/vp2019-20212018-06-28.pdf
https://www.filfak.liu.se/presentation/ekonomi/budget-2019/filer19/1.745652/vp2019-20212018-06-28.pdf
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1.2 Digitalisering 
Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har genomgått en dramatisk utveckling de 
senaste 50-60 åren. Tekniska högskolan har stått väl positionerad i den utvecklingen 
exemplifierat av att LiU startade landets första civilingenjörsutbildning i datateknik redan 
1975. Även området Artificiell intelligens som nu upplever en ny vår har varit ett starkt 
profilområde allt sedan universitetets start 1975. Forskning inom IKT-området är ett av 
universitetets styrkeområden manifesterat bland annat i värdskapet för ett strategiskt 
forskningsområde, ELLIIT, samt värdskapet för Sveriges största enskilda forskningsprogram, 
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, nu med en totalbudget 
om cirka 4 miljarder kronor över en 10-årsperiod. Vid Linköpings universitet finns dessutom 
Nationellt Superdatorcentrum (NSC) som nyligen tog nordens just nu mest kraftfulla 
superdator i drift. I Norrköping finns därutöver Visualiseringscentret C vars dom nyligen 
uppgraderats med världsledande projektionsteknik. 
 
Regeringen har i forskningspropositionen 2016 och budgetpropositionen för 2020 föreslagit 
en förstärkning med start 2020 av det strategiska forskningsområdet (SFO:n)  IT och mobil 
kommunikation. Basanslaget för LIU föreslås öka med 72 mnkr 2020. Även om det formella 
riksdagsbeslutet ännu inte är taget pågår förberedelsearbete för att initiera satsningen. En 
arbetsgrupp ledd av dekanus vid Tekniska högskolan med representation från ledningarna vid 
Linköpings universitet och Lunds universitet inklusive Lunds tekniska högskola har påbörjat 
ett arbete att utarbeta formerna för ett forskningscentrum för framtidens teknik för 
digitalisering som från och med 2020 ska verka tillsammans med den redan befintliga SFO-
satsningen ELLIIT. 
 
Digitaliseringen kommer att prägla det pedagogiska arbetet på flera plan. Digitaliseringen är 
dels ett verktyg med potential att effektivisera utbildningarna samt att skapa nya sätt att 
kommunicera kunskap och förbättra pedagogiken. Fakultetsledningen uppmuntrar till 
användning av den universitetsgemensamma lärplattformen Lisam, kursvärderingssystemet 
Evaliuate och det pågående arbetet med digital examination. Samtidigt är det viktigt att de 
begränsningar som idag finns till exempel i Lisam åtgärdas så att adekvat utbildningsmaterial 
kan synliggöras för omvärlden på samma sätt och med samma självklarhet som universitetet 
visar upp sin forskning.  
 
Tekniska högskolan kommer även framöver genom sin Pedagogiska utvecklingsgrupp, PUG, 
att fortsätta stödja pedagogiska utvecklingsprojekt och fokus kommer liksom tidigare ta sikte 
på digitalisering som ett prioriterat område. Fakulteten har även under 2019 stöttat ett 
gemensamt utvecklingsprojekt vid ITN och MAI för att bygga en ny webbaserad 
förberedande kurs i gymnasiematematik för de studenter som står i begrepp att påbörja studier 
på Tekniska högskolans utbildningsprogram. Detta projekt bedöms fortsätta även under 2020.  
 
Linköpings universitet deltar i det konsortium av europeiska universitet som står bakom 
konceptet ECIU University; ett av de 17 nya virtuella universitet som beviljats finansiering av 
EU-kommissionen och som ska vara utmaningsdrivna, tvärvetenskapliga och bidra till att lösa 
samtidens utmaningar. Tekniska högskolan har varit med i förberedelsearbetet för det som 
kommer förutsätta både traditionell och digital mobilitet men som även kommer involvera de 
prioriterade vägval som rör vidareutbildning och samverkan. 
 
Även om digitala verktyg är viktiga i förmedling av utbildning så är digitalisering av 
utbildning en långt större fråga än så. I ett tidevarv där nästan alla yrken är under omvandling 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN FÖR 
TEKNISKA FAKULTETEN 

 2019-10-24 
DNR LIU-2019-01925 

FST 2019-6.06 
BESLUT 

4(30) 
 

 

på grund av digitaliseringen är det essentiellt att även innehållet i utbildningarna anpassas till 
den utvecklingen. Det ställer krav inte bara på att förstå vad digitaliseringen innebär idag, 
utan också att försöka förstå vilka krav som kommer ställas på individer under ett helt 
yrkesliv. Det är därför viktigt att programansvariga och lärare följer utveckling både i egen 
fortbildning och även deltar aktivt i diskussioner med andra lärare och yrkesverksamma om 
hur professionen påverkas långsiktigt av digitaliseringen och vilka förändringar som det i sin 
tur inbegriper för yrkesroll, arbetsinnehåll och därmed för utvecklingen av utbildningarnas 
innehåll. IT-utbildningarna är sannolikt inte de som är viktigast i det sammanhanget; där finns 
redan en beredskap och vana att följa utvecklingen. Det är mer kritiskt att de utbildningar som 
av tradition inte haft ett utvecklat IT-innehåll ges möjlighet att inkorporera sådana inslag, 
anpassade till utbildningens innehåll och en framtida yrkesroll. 

1.3 Vidareutbildning och livslångt lärande 
En allt snabbare teknikutveckling i kombination med disruptiva förändringar medför att det 
blir allt svårare att säkerställa ett livslångt lärande på traditionellt sätt; det vill säga genom en 
högskoleutbildning ovanpå gymnasiet följt av en fortsatt kompetensutveckling huvudsakligen 
inom den efterföljande professionen. Arbetsinnehållet för vissa yrkesgrupper kommer 
förändras radikalt och samhället kommer ställas inför strukturella förändringar av hela 
branscher som innebär att vissa kompetenser inte längre behövs medan nya kompetenser 
kommer efterfrågas. I motsats till flertalet tidigare omställningar är framtida omställningar 
inte självklart kopplade till enklare, mer rutinmässiga arbetsuppgifter utan kan mycket väl 
omfatta även kvalificerad yrkeskompetens. Behovet av mer formell kompetensutveckling och 
kompetensväxling kommer därför sannolikt att öka.  
 
Digitaliseringen är naturligtvis en bidragande orsak till ovanstående men det är också en 
möjlighet att åstadkomma de flexibla lösningar som krävs för att fort- och vidareutbildning av 
yrkesverksamma ska fungera i vardagen. Det är därför viktigt att även lärare vidareutbildas 
och ges möjlighet att kompetensutveckla sig genom att utveckla förmågan att använda digitala 
verktyg och utveckla nya pedagogiska former som kan anpassas efter de behov som 
yrkesverksamma har.  
 
Tekniska högskolan har under 2019 medverkat i flera olika initiativ och pilotprojekt som 
relaterar till fort- och vidareutbildning.  
 

• Regeringen har uppdragit till sju lärosäten inklusive Linköpings universitet att under 
2018 och 2019 etablera en nationell kunskapsplattform och 
kompetensutvecklingsinsats inom AI-området. Initiativet går under namnet AI 
Competence Sweden och ska främja fördjupad kunskap om artificiell intelligens inom 
både näringsliv och offentlig sektor för att skapa förutsättningar för stärkt 
konkurrenskraft och utvecklad välfärd. Ett antal nätverk har etablerats, punktvisa 
utbildningsinsatser har genomförts och hela kurser har eller håller på att utvecklats 
både för allmänhet och yrkesverksamma.  

• Tekniska fakulteten ansvarar också för genomförandet av den svenska versionen av 
kursen Elements of AI – en helt webbaserad kurs utvecklad i Finland som under bara 
några månader under 2019 haft mer än 3 000 antagna deltagare i Sverige och där cirka 
150 företag och offentliga arbetsgivare antagit ”AI-utmaningen” – det vill säga att 
erbjuda anställda möjligheten att lära sig mer om AI. 
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• På initiativ av Sveriges ingenjörer har Tekniska högskolan tillsammans med övriga 
större ingenjörsutbildare och branschorganisationer formulerat en metafor för 
kompetensutveckling för yrkesverksamma under beteckningen Study Friday. 
Ambitionen är att fort- och vidareutbildning hänskjuts till en viss överenskommen tid 
eller dag – dock inte nödvändigtvis fredagar – alternativt genomförs helt eller delvis 
via digitala kanaler för att underlätta för arbetsgivare och lärosäten att planera och 
genomföra utbildningsinsatser för yrkesverksamma.  

• Tillsammans med KTH, Chalmers och Högskolan i Borås har fakulteten deltagit i ett 
pilotprojekt finansierat av UHR kring validering av yrkesverksammas kompetenser. 
Arbetet har bestått i att utveckla process- och metodstöd för validering av 
specialistkunskaper och generiska färdigheter bland yrkesverksamma ingenjörer.  

1.4 Samverkan och nyttiggörande 
Samverkan och nyttiggörande har länge varit en integrerad del av Tekniska högskolans 
verksamhet. Finansieringen för den forskning som bedrivs kommer huvudsakligen från 
externa finansiärer som i många fall – exempelvis, Vinnova, Energimyndigheten, EU – kräver 
att forskningen fokuserar på de lite högre nivåerna av teknikmognadsgrad (Technology 
Readiness Level, TRL1) samt att forskningen genomförs i nära samverkan med näringsliv 
och/eller offentlig verksamhet och leder till nyttiggörande. Även om Tekniska högskolan i 
flera fall varit framgångsrik i ansökningar om exempelvis Vinnovas Kompetenscentra så 
behövs ytterligare insatser för att nå framgång både i kommande europeiska utlysningar och i 
Vinnovas strategiska Innovationsprogram2; det gäller inte minst forskning som berör FN:s 17 
globala utvecklingsmål3 för att transformera världen i hållbar riktning. 
 
Även om forskningen är viktig för nyttiggörandet av universitetets kunskapstillgångar är det 
sannolikt utbildningen som leder till störst avtryck i samhällsutvecklingen. Det är fortsatt 
viktigt att utbildningarna knyter an både till forskning inom respektive område – så att 
studenterna kan bära med sig kunskap om aktuell forskning till yrkeslivet – samt att 
utbildningarna därutöver är relevanta; det vill säga ger studenterna de hållbara kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för ett livslångt lärande och som 
säkerställer att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till bästa möjliga arbetskraft; som 
tillgodoser både behov av bredd och spets. Samverkan i forskning är i det sammanhanget 
viktig för att förstå vilka problem som är relevanta och fakulteten arbetar aktivt med olika 
vägar att stärka kontakten med det omgivande samhället, exempelvis industridoktorander som 
är ett av de centrala instrumenten i WASP och fakulteten har även som ambition att fortsätta 
öka antalet adjungerade lärare. 
 
En annan viktig dimension av samverkan och nyttiggörande som lätt glöms är det 
skolsamverkansarbete som Nämnden för skolsamverkan (NSS) bedriver. NSS har i uppdrag 
att samverka med grund- och gymnasieskolor genom att samordna, följa upp och utvärdera 

 
 
 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 
2 https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/ 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level
https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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pågående skolsamverkansaktiviteter inom STEM-området. Från början var verksamheten 
mest motiverad av behov att rekrytera fler gymnasieungdomar till ingenjörsutbildningen. 
Verksamheten har dock allt mer kommit att fokusera yngre elevgrupper och deras lärare i 
syfte att tidigt stimulera och upprätthålla intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, 
matematik och datavetenskap. 

1.5 Värdegrund 
Det fjärde prioriterade vägvalet är de grundläggande värderingar på vilka det mesta i 
verksamheten vilar. Vilka grundläggande värderingar som ska genomsyra verksamheten är 
naturligtvis något som behöver adresseras på lärosätesnivå och ett sådant arbete har påbörjats 
under 2019. Däremot kan fakulteter och institutioner och andra enheter redan nu arbeta med 
specifika värdegrundsfrågor. För Tekniska högskolans del har till exempel frågor kring 
jämställdhetsintegrering och lika villkor under många år haft stor betydelse. Den tidigare 
handlingsplanen för Lika villkor och Jämställdhetsintegrering som antogs 2017 upphör 2019 
och en ny handlingsplan är färdig att tas i bruk för åren 2020-2021. 
 
Vi omges av en diskurs där beprövad erfarenhet, vetenskapliga metoder och fakta allt oftare 
ignoreras eller ifrågasätts. Istället förs argumentationen allt oftare utifrån ideologiska 
ställningstaganden eller rena partsinlagor. I den kontexten är det extra viktigt att 
universitetsanställda och studenter både reflekterar kring värdegrundsfrågor och i ord och 
handling bidrar till att upprätthålla och stärka omvärldens tillit till högre utbildning och 
forskning.  
 
Grundläggande värderingar behöver därför tydliggöra vad som är oacceptabla handlingar till 
exempelvis i bemötande eller hur forskning och utbildning bedrivs. Särskild tydlighet krävs i 
de fall handlingar kan leda till disciplinära åtgärder såsom exempelvis allvarliga avvikelser 
från god forskningssed, vid trakasserier och vid fusk i utbildningen. Under de två senaste åren 
har fakulteten utrett tre anmälningar om oredlighet i forskning. Två av dessa är avslutade. En 
av dessa utan att oredlighet i forskning kunde konstateras och en där oredlighet i forskning 
konstaterades i fler fall. Det tredje ärendet är fortfarande inte avgjort. Fakulteten medverkar i 
det pågående lärosätesarbetet med att förbereda för den nya lagstiftning som börjar gälla 2020 
där anmälningar om oredlighet i forskning ska utredas och avgöras av en nationell myndighet 
men där lärosätena fortfarande ansvarar för att utreda andra allvarliga avvikelser från god 
forskningssed.  
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2 BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD 
NIVÅ 

2.1 Förutsättningar – Utbildningsuppdrag 
2.1.1 Bakgrund 
 
Universitetsstyrelsen (US) fattade den 4 juni 2019 beslut om budgetramar, planerings-
förutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2020–2022 avseende utbildning på 
grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar och 
utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner goda förutsättningar att 
bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. 
 
Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp, upp 
till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. 
Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt inte. Anslagsbeloppet är 
sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. 
Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakul-
tetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde.  
 
Vidare gäller att såväl överproduktion som underproduktion, det vill säga outnyttjat takbelopp 
(eller anslagssparande), får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning 
till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger 
takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som 
helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 procent av 
takbeloppet. 
 
Generellt gäller att pris- och löneomräkning på anslagsmedel från staten för 2020 är beräknad 
till 1,91 procent och ingår i ersättningarna. Lönekostnadspåslaget (LKP) har fastställts till 
53,2  procent för 2020, jämfört med 2019 då LKP var 51,25 procent. Bakgrunden är att den 
avgift som LiU betalar till Statens tjänstepensionsverk (SPV) avseende den statliga 
tjänstepensionen för LiU:s anställda, har ökat de senaste åren och prognosen som erhålles från 
SPV pekar på en fortsatt väsentlig ökning av avgiften. LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och 
kostnader för de kollektivavtal som slutits om pensioner, grupplivförsäkringar och 
personskadeförsäkringar. I samband med höjningen övergår LiU till en LKP-nivå som är lika 
stor för alla anställda, oavsett ålder. Detta för att förenkla den administrativa hanteringen 
gällande exempelvis budgetering. 

 
2.1.2 Anslag samt prognos avseende takbelopp 
 
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid LiU finansieras huvudsakligen genom ett 
ramanslag som motsvarar universitetets takbelopp. På grund av svårigheten att bilda regering 
efter riksdagsvalet 2018 har det rått osäkerhet om vilka planeringsförutsättningar som gällt för 
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perioden 2020-2022. Följande förutsättningar har figurerat i budgetpropositioner (BP), 
regleringsbrev (RB) och vårändringsbudget (VÄB): 
 
 2019 2020 2021 2022 
Beräknat ramanslag BP18  1 583 000 1 622 407 1 628 522 1 633 617 
Ramanslag RB19 och VÄB19 1 580 132 1 602 080 1 602 081 1 602 081 
 
Universitetsstyrelsen fattade 2019-06-04 beslut om följande grundutbildningsramar för 
perioden 2020-2022 att jämföra med takbeloppen för 2019 tkr: 
 
 2019 2020 2021 2022 
Teknisk fakultet 612 143 627 787 630 230 632 268 
Filosofisk fakultet 347 393 364 600 365 854 366 874 
Utbildningsvetenskap 204 768 210 850 210 987 210 987 
Medicinsk fakultet 366 128 375 723 378 003 380 041 
Särskilda åtaganden 41 190 43 447 43 447 43 447 
Summa 1 571 622 1 622 407 1 628 522 1 633 617 
 
Ökningen 2020 för Tekniska fakultetens del utgörs av pris- och löneomräkning om 11 691 tkr 
och utökat utbildningsuppdrag om 3 953 tkr. 
 
Sedan universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni har regeringen presenterat 
budgetpropositionen för 2020. I propositionen föreslås en total ram för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå för LiU om 1 626 821 tkr. För åren 2021 och 2022 anvisas 
ramar om 1 636 099 tkr respektive 1 636 762 tkr i 2020 års prisnivå. Det vill säga ramar som 
inte avviker signifikant från universitetsstyrelsens beslut. Propositionen innehåller bland annat 
de i BP18 påbörjade utbyggnaderna av vissa utbildningar. Dessa fortsätter enligt plan. 
Därutöver har LiU fått del av satsningen på ”relevanta sommarkurser”, som påbörjades 2018. 
Regeringen föreslår vidare att kvalitetsförstärkning för områdena humaniora, juridik, 
samhällsvetenskap och teologi (HJST) samt lärarutbildningen bör permanentas. Riksdag och 
regering fattar slutgiltigt beslut om anslaget till LiU i regleringsbrevet i december 2019. I 
väntan på slutgiltigt besked om den totala ramen och universitetsledningens beslut om hur 
ramen ska fördelas internt baseras fakultetens budgetförslag på de förutsättningar som anges i 
universitetsstyrelsens beslut från juni 2019.  
 
I sin avräkning av takbeloppet har LiU att tillämpa följande nationella ersättningsbelopp 
under 2020. Beloppen är uppräknade med 1,91 procent jämfört med 2019:  
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi 32 891 21 433 
Naturvetenskap, teknik 56 084 47 296 
Vård 59 625 51 642 
Medicin 66 629 81 044 
Undervisning 40 005 41 909 
Verksamhetsförlagd utbildning 56 695 55 006 
Övrigt 45 041 36 588 
Design 158 927 96 829 
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2.1.3 Ersättning för särskilda åtaganden 2020 och planeringsförutsättningar 

2021 och 2022 
 
För att finansiera vissa så kallade särskilda åtaganden har universitetsstyrelsen reserverat en 
del av LiUs takbelopp (cirka 2,5 procent). För budgetperioden fördelar sig dessa åtaganden 
enligt nedan mellan fakulteterna (tkr):  
 
 2019 2020 2021 2022
  
Teknisk fakultet 2 531 2 548 2 548 2 548 
Filosofisk fakultet 9 019 10 529 10 529 10 529 
Utbildningsvetenskap 4 241 6 739 6 739 6 739 
Rektor 25 902 23 630 23 630 23 630 
Summa 41 693 43 447 43 447 43 447 
 
 
För 2020 reserverar universitetsstyrelsen 43 447 tkr för särskilda åtaganden såsom ”digitala 
resurser för lärande” (dvs. datorsalar), inGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt för 
samverkan mellan studenter och näringsliv, internationella sommaruniversitetet samt 
samverkansavtal med LiU:s studentkårer. För Tekniska fakulteten avser annars de särskilda 
åtagandena universitetets satsning på LiU Elitidrott hemmahörande på institutionen ITN.  
 
För att finansiera de särskilda åtagandena och ändå nå upp till universitetets takbelopp är de 
interna ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer reducerade. Således 
kommer följande interna ersättningsbelopp tillämpas under 2020 inom LiU: 
 
 
Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR 
Humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi 31 997 20 851 
Naturvetenskap, teknik 54 560 46 012 
Vård 58 006 50 239 
Medicin 64 819 78 844 
Undervisning 38 919 40 771 
Verksamhetsförlagd utbildning 55 156 53 512 
Övrigt 43 817 35 594 
Design 154 611 94 199 
 
 
2.1.4 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet  
 
Universitetsgemensamt verksamhetsstöd finansieras dels med interna avgifter (som betalas av 
de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till enheter, det vill säga samtliga enheter 
bidrar ekonomiskt till kostnader för dessa gemensamma verksamheter (overheaduttag). De 
interna avgifterna avser bland annat IT-abonnemang och sålda tjänster. Den redovisnings-
modell för indirekta kostnader som Sveriges universitets- och högskoleförbundet (SUHF) 
rekommenderar har tillämpats vid LiU sedan 2009. 
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2.2 Fakultetens planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag 
 
Universitetsstyrelsen har uppdragit åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i 
universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels 
genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till 
respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar för 
institutionerna för 2020 och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2021 
och 2022. Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och 
avvikelser kan påverka resursramen för påföljande år. Under det pågående budgetåret görs en 
preliminäravräkning som påverkar budgeten för nästkommande år och efter budgetårets slut 
görs en slutavräkning som kan komma att påverka budgeten två år efter aktuellt budgetår. 
 
För en mer utförlig information om universitetets budgetprinciper hänvisas till 
universitetsstyrelsens budgetbeslut: 
 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.763520/VP2021-2022_webb.pdf 

2.3 Fördelning av resurser inom Tekniska fakulteten 
2.3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering 
 
Som framgår ovan i universitetsstyrelsens beslut – och i avvaktan på eventuella justeringar 
som resultat av budgetpropositionen – kan fakultetens sammanlagda ersättning för 
helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2020 högst 
uppgå till 627 787 tkr. Som planeringsförutsättningar utgår 630 230 tkr för budgetåret 2021 
och 632 268 tkr för budgetåret 2022.  
 
2019: 612 143 
2020: 627 787 
2021: 630 230 
2022: 632 268 
 
Universitetsstyrelsen ger därutöver fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom 
LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas 
2 548 tkr för respektive budgetår perioden 2020–2022. 
 
Fakulteten har över ett antal år gått från en situation med överproduktion till ett läge med 
underproduktion där antalet helårsstudenter och helårsprestationer inte räcker för att nå upp 
till fakultetens takbelopp. Anledningen är inte primärt minskade intag utan bedöms bero 
främst på sämre genomströmning och fler avhopp, vilket i sin tur möjligen beror på färre 
sökande och därmed fler studenter med lägre meritvärde och sämre förutsättningar att klara 
studierna. Fakulteten strävar därför efter att förbättra genomströmning och retention utan att 
sänka ambitionen om hög kvalitet i utbildningarna. 
 
Från och med 2012 gäller en budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett 
utgörs av en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. I fakultetens 
modell ingår en preliminäravräkning under pågående verksamhetsår där avvikelser relativt 
budget regleras nästa år. Efter verksamhetsårets slut görs en slutavräkning relativt 
preliminäravräkningen som regleras år två efter verksamhetsåret. 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.763520/VP2021-2022_webb.pdf
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I den preliminäravräkning som Tekniska fakulteten gör den 30 september varje verksamhetsår 
uppskattas den totala utbildningsvolymen under 2019 bli 6 286 HST. Motsvarande prognos 
2018 var 6 272 HST, men i slutavräkningen för 2018 hade volymen ökat till 6 309 HST. 
Omräknat i anslagsmedel bedöms prognosen 2019 motsvara cirka 575 000 tkr och 
slutavräkningen 2018 motsvarade 573 124 tkr, vilket ska jämföras med takbeloppen som för 
2019 respektive 2018 var 612 143 tkr respektive 599 555 tkr. Detta skulle innebära en 
prognosticerad underproduktion på 37 143 tkr för 2019 att jämföra med 2018 då 
underproduktionen blev 26 431 tkr. I institutionsramarna för 2018 och 2019 har 10 000 tkr av 
takbeloppen hållits inne och den del av underproduktionen som kvarstår att reglera under 
2020 är därför 16 431 tkr avseende 2018 och 27 143 tkr avseende 2019. 
 
Beträffande utbildningsuppdraget 2020 så är Tekniska fakultetens takbelopp för 2020 
627 787 tkr. Volymen 2020 bedöms emellertid ligga på samma nivå som för 2019 vilket i 
anslagsmedel innebär att det för 2020 skulle finnas 585 925 tkr att fördela för 
utbildningsuppdrag, dvs. kursbeställning (577 195 tkr) samt riktade stöd (8 730 tkr). Utöver 
fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag för 2020 inkluderas prognosticerade studieavgifter 
för tredjelandsstudenter i utbildningsuppdraget och där en slutjustering görs vid årets slut.  
Beaktandes studieavgifter samt tidigare underproduktion finns då totalt 570 351 tkr att fördela 
2020 att jämföra med motsvarande fördelning avseende 2019: 
 
 2020 jmf 2019 
Kursbeställning, budgetåret 577 195 593 663 
Riktade stöd, budgetåret 8 730  8 480  
Studieavgifter betalande studenter, budgetåret 28 000 30 000 
Preliminäravräkning, budgetåret – 1 -27 143 -7 645 
Slutavräkning, budgetåret – 2 -16 431 -5 386 
Summa 570 351 619 112 
 
2.3.2 Institutionsramar 
 
Såsom framgår ovan består institutionsramarna för 2020 av fem budgetposter som redovisas i 
avsnitten 2.3.2.1–2.3.2.3 och sammanställs i avsnitt 2.3.2.4: 
 

• Slutavräkning av 2018 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 2.3.2.1) 
• Preliminäravräkning av 2019 års utbildningsuppdrag (se avsnitt 2.3.2.2) 
• Kursbeställning 2020 – en fast ram som slutavräknas 2021 (se avsnitt 2.3.2.3) 
• Studieavgifter från betalande tredjelandsstudenter 2020 (se avsnitt 2.3.2.3)  
• Riktade stöd 2020 – särskilda uppdrag från programnämnderna och fakultetsledningen 

(se detaljerad redovisning i Bilaga A) 
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2.3.2.1 Slutavräkning av utbildningsuppdrag för budgetåret 2018  
 
En slutavräkning av budgetåret 2018 gjordes i början av 2019. Då Tekniska fakulteten under 
2018 hade en underproduktion avräknades fakulteten skarpt mot rektor med ca -26 400 tkr 
utöver redan fastställt takbelopp. Vid slutavräkningen av institutionernas utbildningsuppdrag 
uppstår en differens jämfört med den preliminäravräkning som gjordes i september 2018. 
Bedömningen var redan då att fakulteten inte skulle nå budgeterat utbildningsuppdrag för 
2018 varför den totala ramen minskades med 10 000 tkr. Den kvarstående differensen på ca -
16 400 tkr effektueras under budgetåret 2020. Den avräknade underproduktionen finansieras 
gemensamt av institutionerna. Budget, preliminäravräkning och slutavräkning för 
verksamhetsåret 2018 har utfallit enligt följande: 
 
 
 

Slutavräkning kurser för BÅ 2018  
            

Institution Kursbudget 2018 Preliminäravräkning 2018 Slutavräkning 2018 
  HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff HST Andel Belopp Diff 
IDA 876 14,1% 81 722 875 14,3% 81 844 122 887 14,4% 79 908 -1 936 
IEI 2 011 33,7% 194 815 1 936 32,8% 187 934 -6 881 1 962 33,1% 183 530 -4 403 
IFM 705 13,5% 78 099 732 14,2% 81 272 3 173 732 14,1% 78 230 -3 042 
IMT 57 1,4% 7 878 60 1,4% 8 294 416 62 1,5% 8 287 -7 
ISY 562 10,0% 57 681 549 9,9% 56 470 -1 211 558 10,0% 55 323 -1 147 
ITN 945 15,8% 91 676 924 15,7% 89 818 -1 858 918 15,5% 86 006 -3 812 
MAI 871 11,6% 67 050 866 11,7% 66 786 -263 855 11,5% 63 555 -3 232 
Delsumma 6 027 100% 578 920 5 942 100% 572 418 -6 502 5 974 100% 554 838 -17 580 
Övriga 153   8 600 145   7 457 -1 143 144   8 606 1 149 
IKE 19  1 500 16  1 295 -205 16  1 542 248 
IKK 57  3 400 71  2 983 -417 70  3 221 238 
IMH 5  500 3  409 -91 5  492 83 
ISV 19  200 5  249 49 3  260 11 
TEMA 52  3 000 50  2 521 -479 50  3 090 569 
Senare förd                       
SUMMA 6 180   587 520 6 087   579 875 -7 645 6 118   563 444 -16 431 

 
 
Vid fördelning av fakultetens uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar 
där institutionsramen utgör en andel av det totala takbeloppet som dels är baserad på volym – 
utfall i LADOK per den 30 september året före respektive budgetår och dels på en 
”institutionsfaktor” där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär.  För 
”övriga institutioner” sker en avräkning mot faktiskt utfall (HST och HPR). Respektive 
institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser påverkar 
institutionsramen för påföljande år.  
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2.3.2.2 Preliminäravräkning utbildningsuppdrag för budgetåret 2019 
 
I september 2019 gjordes en preliminäravräkning av institutionernas utbildningsuppdrag för 
samma år. Detta resulterade i en differens jämfört med budgetbeslutet och som effektueras 
under budgetåret 2020. Vid budgetårets slut görs en slutavräkning där institutionernas 
uppdrag slutligen justeras och eventuella differenser effektueras budgetåret 2021.  
 
 
 

 Preliminäravräkning kurser för BÅ 2019 
        

Institution Kursbudget 2019 Preliminäravräkning 2019 
  HST Andel Belopp HST Andel Belopp Diff 
IDA 875 14,3% 83 666 870 14,5% 80 800 -2 866 

IEI 1 936 32,8% 192 118 1 893 32,7% 182 438 -9 680 

IFM 732 14,2% 83 082 713 14,1% 78 564 -4 518 

IMT 60 1,4% 8 478 64 1,6% 8 840 362 

ISY 549 9,9% 57 727 526 9,6% 53 673 -4 054 

ITN 924 15,7% 91 818 907 15,7% 87 542 -4 276 

MAI 866 11,7% 68 273 865 11,9% 66 283 -1 990 

Delsumma 5 942 100% 585 163 5 840 100% 558 141 -27 022 

Övriga 145   8 500 148   8 379 -121 
IKE 16  1 300 17  1 453 153 
IKK 71  3 000 70  3 185 185 
IMH 3  450 7  690 240 
ISV 5  250 1  109 -141 
TEMA 50  3 500 52  2 943 -557 
Senare 
fördelning               
SUMMA 6 087   593 663 5 988   566 520 -27 143 

 
 
 
Till grund för den preliminära avräkningen av 2019 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i 
LADOK per den 30 september 2019 och dels prognos till och med 31 december 2019 vad 
gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2019 års uppdrag utgörs av institutionsutfall 
i LADOK per den 31 december 2019 och fakultetens slutavräkning mot rektor. I 2018 års 
budgetproposition fick LiU ett antal nya utbildningsplatser, vilket har lett till det utökade 
takbeloppet under ett antal år. Det gjordes en bedömning inför kursbudgeten 2019 att 
fakulteten inte kommer att nå takbeloppet, varför den totala ramen minskades med 10 000 tkr. 
Årets prognoser pekar fortsatt mot att fakulteten inte når budgeterat utbildningsuppdrag för 
2019 varför den totala ramen minskas ytterligare med 27 143 tkr.  
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2.3.2.3 Uppdrag för budgetåret 2020 
 
Fördelningen av den fasta ramen för kursbudgeten 2020 baserar sig volymmässigt på den 
preliminäravräkning som gjordes den 30 september 2019. Takbeloppet för 2020 uppgår till 
627 787 tkr. Bedömningen är att Tekniska fakultetens utbildningsvolym 2020 kommer att 
underskrida takbeloppet. Därför hålls 41 862 tkr inne på fakulteten och delas inte ut i 2020-års 
uppdrag. De riktade stöden omfattar ca 8 700 tkr och tas från 2020 års takbelopp.  
 
Av det riktade stödet har 3 500 tkr fördelats till de fem programnämnderna baserat på 
utbildningsvolym och resten har fördelats till fakultetsgemensamma stöd. Programnämnderna  
har i sin tur beslutat om riktade stöd avseende bland annat särskild kursutveckling till 
institutionerna (se Bilaga A). En eventuell justering kommer att göras mellan IEI och IKOS 
avseende det riktade stödet för Moment i engelska i kurserna TEIE17 Industriell ekonomi, 
TKMJ51 Hållbar utveckling och företagande, TAOP52 Optimeringslära grundkurs 
(professionsspråk). I Bilaga A finns stödet specificerat under IEI. Det gemensamma stödet 
avser bland annat pedagogiska utvecklingsprojekt, MTS-ansvar (Människa-Teknik-Samhälle) 
samt stöd till mattementorer vid MAI och ITN (se Bilaga A).  
 
För 2020 års utbildningsuppdrag inkluderas även uppskattade intäkter avseende de 
studieavgifter som kommer från tredjelandsstudenter på internationella masterprogram och 
som inte inkluderas i den ordinarie kursersättningen. Intäktens totala omfattning är i dagsläget 
något osäker liksom hur den kommer fördela sig mellan institutionerna. De budgeterade 
beloppen nedan (tkr) betalas ut i tolftedelar under 2020 och en slutreglering görs vid årets 
slut. 
 
 
 

       Uppdrag för BÅ 2020  
      

Institution Kursbudget 2020 Riktat 
stöd Studieavgifter   HST Andel Belopp 

IDA 870 14,5% 82 364 650 2 000 
IEI 1 873 32,3% 184 004 1 605 17 500 
IKOS 
Fackspråk 20 0,3% 1 965     
IFM 713 14,1% 80 085 940 500 
IMT 64 1,6% 9 011 195 500 
ISY 526 9,6% 54 712 255 2 200 
ITN 907 15,7% 89 237 720 600 
MAI 865 11,9% 67 566 1 820 60 
Delsumma 5 840 100% 568 945 6 185 23 360 
Övriga 148   8 250 545 2 500 
BKV (IKE) 19  1 450 15   
HMV (IMH) 5  700     
TEMA 52  3 000 520   
IKOS (IKK) 70  3 000 10 2 500 
IBL 1  100     
Senare 
fördelning       2 000 2 140 
SUMMA 5 988   577 195 8 730 28 000 
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2.3.2.4 Sammanställning – institutionsramar 2020 (tkr) 
 
De fem budgetposterna redovisade i avsnitt 2.3.2.1–2.3.2.3 innebär sammantaget följande 
institutionsramar för budgetåret 2020 samt motsvarande fördelning för 2020:  
 

Institution 
Slutavr 
2018 

Preliminäravr 
2019 

Riktat 
stöd 
2020 

Studie-
avgifter 
2020  

Kursbudget 
2020 

Institutions-
ram 2020 

jmf 
Institutions-
ram 2019 

IDA -1 936 -2 866 650 2 000 82 364 80 212 86 155 
IEI -4 403 -9 680 1 605 17 500 184 004 189 025 202 909 
IKOS fackspråk 0 0 0 0 1 965 1 965 0 

IFM -3 042 -4 518 940 500 80 085 73 965 87 571 

IMT -7 362 195 500 9 011 10 061 9 487 

ISY -1 147 -4 054 255 2 200 54 712 51 966 59 220 

ITN -3 812 -4 276 720 600 89 237 82 469 89 248 

MAI -3 232 -1 990 1 820 60 67 566 64 225 68 342 

Delsumma -17 580 -27 022 6 185 23 360 568 945 553 888 602 931 

Övriga 1 149 -121 545 2 500 8 250 12 323 11 931 

BKV (IKE) 248 153 15 0 1 450 1 866 1 449 
HMV (IMH) 83 240 0 0 700 1 023 425 
TEMA 569 -557 520 0 3 000 3 532 4 007 
IKOS (IKK) 238 185 10 2 500 3 000 5 933 5 556 
IKOS (ISV) 11 -141 0 0 0 -130 495 
IBL         100 100 0 
Senare fördelning     2 000 2 140   4 140 4 250 
SUMMA -16 431 -27 143 8 730 28 000 585 925 570 351 619 112 

 
 
2.3.3 Särskilda fakultetsåtaganden 2020 
 
För budgetåret 2020 avsätts även 2 548 tkr (jmf 2018: 2 531 tkr) till ITN för att stödja 
verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). 
 
2.3.4 Planeringsförutsättningar 2021 och 2022 
 
Enligt universitetsstyrelsens budgetbeslut innehåller fakultetens utbildningsuppdrag för åren 
2021 och 2022 ökade anslag för utbyggnad av högskoleutbildning enligt BP18. Fullt utbyggt 
handlar det om drygt 7 000 helårsstudenter nationellt och för LiU:s del rör det sig om totalt 
463 helårsstudenter. Knappt hälften av LiU:s utbyggnad utgörs av nya utbildningsplatser 
avseende ”ingenjörsutbildningar” och ”samhällsbyggnadsutbildningar”. Den årliga 
utbyggnaden av utbildningsuppdraget (i tkr) för Tekniska fakultetens del under perioden 
2020–2022 ser ut som följer: 
 
 2020 2021 2022 
 3 952 2 443 2 038  
 
Det är tänkbart att det går att utöka utbildningsvolymen enligt ovan från nuvarande nivå. 
Däremot är det inte realistiskt att tro att fakulteten kommer kunna nå sitt takbelopp under 
perioden. Underproduktionen 2018 var cirka 26 000 tkr och prognosen för 2019 är cirka 
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37 000 tkr. För 2020 bedöms underproduktionen bli cirka 42 000 tkr. Prognoserna för 2019 
och 2020 är dock behäftade med stor osäkerhet på grund av byte av studieadministrativt 
system vilket innebär att tidigare använda modeller inte självklart ger tillförlitliga prognoser. 
 
Fakultetens totala utbildningsvolym (uttryckt i HST) har dock varit tämligen stabil under 
perioden 2016–2019 (där 2016–2018 är faktiskt utfall och 2019 prognos): 
 
 2016 2017 2018 2019 
 6 375 6 430 6 308 6 284 
 
Man kan konstatera att även institutionerna har haft en relativt stabil utbildningsvolym 
(uttryckt i HST) under perioden 2016–2019: 
 

 
 
Man kan dock se en utveckling där IDA ökar i utbildningsvolym, medan övriga institutioner, 
undantaget IMT, minskar sin volym något. 
 
De prognoser som föreligger för perioden 2020–2022, med nytt studieadministrativt system, 
tyder på att Tekniska fakulteten kommer att ha en fortsatt underproduktion ungefär med 
motsvarande volym som nu. Denna prognos kan dock behöva justeras när vi sett faktiskt 
utfall från innevarande år. Någon möjlighet att bryta trenden genom att utöka antagningen till 
befintliga utbildningar bedöms inte som realistiskt. Ungdomskullarna är lägre än på många år 
och ungdomsarbetslösheten är också rekordlåg vilket gör att rekryteringssituationen på flera 
program är ansträngd. Åtgärder bör i stället fokusera på att öka genomströmning och retention 
utan att ge avkall på kvaliteten. Möjligen går det också att öka volymen genom att öka antalet 
inresande utbytesstudenter och/eller genom att erbjuda insatser för nya målgrupper, 
exempelvis yrkesverksamma. 
   
 
 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN FÖR 
TEKNISKA FAKULTETEN 

 2019-10-24 
DNR LIU-2019-01925 

FST 2019-6.06 
BESLUT 

17(30) 
 

 

3 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ 
FORSKARNIVÅ  

3.1 Budgetförutsättningar 
 
Universitetsstyrelsen (US) fattade den 4 juni 2019 beslut om fördelning av budgetramar för 
perioden 2020–2022 avseende anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, utifrån 
bedömning av då kända förutsättningar.  
 
Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår anslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå – det så kallade basanslaget. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 
för budgetåret 2020 uppskattades i universitetsstyrelsens beslut till 915 081 tkr och 
planeringsförutsättningarna för 2021 och 2022 framgår i tabellen nedan. Basanslaget för 2019 
(911 547 tkr) härrör sig från regleringsbrevet (RB) för 2019 (897 931 tkr) samt den ökning av 
basanslaget som föreslogs i vårändringsbudgeten (VÄB) för 2019 (13 616 tkr). Basanslaget 
för 2020 (915 081 tkr) utgörs av basanslaget i RB19, pris- och löneomräknat med 1,91 
procent men exklusive ökningen i VÄB19. I universitetsstyrelsens beslut ligger också en 
prognosticerad, och ännu ofördelad, ökning av basanslaget på 22 000 tkr samt en ökning av 
anslaget till det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation som då 
uppskattades till 37 000 tkr för LiU:s del. 
 
 

 2019 2020 2021 2022 
Basanslag 911 547 915 081 914 117 914 117 
Ofördelat  22 000 22 000 22 000 

Förstärkning SFO  37 000 37 000 37 000 
Summa 911 547 974 081 973 117 973 117 

 
 
Sedan universitetsstyrelsens budgetbeslut i juni har regeringen lagt fram 2020 års budget-
proposition vilken innehåller en ökning av universitetets basanslag med 21 397 tkr. Dessutom 
ökas basanslaget med 13 616 tkr i enlighet med VÄB19. Slutligen verkställs förstärkningen 
av det strategiska forskningsområdet IT och mobil kommunikation med 72 000 tkr från 2020. 
Detta belopp delas med andra lärosäten och LiU:s del bedöms uppgå till 32 400 tkr. Ökningen 
aviserades i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft från 2016 och i budgetpropositionen för 2018. Förslaget i 
budgetpropositionen för 2020 ser för Linköpings universitets del med andra ord ut som följer 
för åren 2020–2022 i löpande priser: 
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 2020 2021 2022 
Anslag 915 067 915 067 915 067 

Basanslag VÄB19 13 616 13 616 13 616 
Förstärkning SFO BP20 72 000 72 000 72 000 

Basanslag BP20 21 397 21 397 21 397 
Summa 1 022 080 1 022 080 1 022 080 

 
 
Och med antagandet att LiU behåller 32 400 tkr av SFO-förstärkningen: 
 

 2020 2021 2022 
Anslag 915 067 915 067 915 067 

Basanslag VÄB19 13 616 13 616 13 616 
Förstärkning SFO BP20 32 400 32 400 32 400 

Basanslag BP20 21 397 21 397 21 397 
Summa 982 480 982 480 982 480 

 

3.2 Efter universitetsstyrelsens fördelning  
 
I nedanstående tabell sammanfattas universitetsstyrelsens interna fördelning av basanslaget i 
tkr avseende perioden 2020–2021 med 2019 som jämförelse. Därefter anges de i 
budgetpropositionen föreslagna basanslagsökningarna för 2020–2022 och som ännu inte varit 
föremål för intern fördelning: 
 

  2019 2020 2021 2022 
Filosofisk fakultet 172 235 175 525 175 525 175 525 
Utbildningsvetenskap 44 959 45 817 45 817 45 817 
Medicinsk fakultet 166 718 169 902 169 902 169 902 
Teknisk fakultet 282 049 287 436 287 436 287 436 
Rektors budgetram 160 130 149 255 150 329 150 329 
Strategiska forskningsområden 72 570 73 956 73 956 73 956 
Strategiska lokaler 10 886 11 152 11 152 11 152 
Stimulansmedel för nyttiggörande 2 000 2 038 0 0 
Summa 911 547 915 081 914 117 914 117 
Höjt basanslag VÄB19  13 616 13 616 13 616 
Förstärkning SFO BP20   32 400 32 400 32 400 
Höjt basanslag BP20   21 397 21 397 21 397 
TOTALT 911 547 982 494 981 530 981 530 

 
 

I universitetsstyrelsens fördelning kan följande noteras: 
 
• Anslaget till fakulteterna grundar sig huvudsakligen på tidigare års beslut om 

fördelning. Från och med 2019 tillkommer dessutom ersättning för rektors så kallade 
professorskontrakt. Dessa har tidigare delfinansierats genom rektors budgetram men i 
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och med rektors beslut DNR LIU-2019-01235 har såväl finansiering som ansvar för 
dessa flyttats till fakultetsnivån.  

• Rektors budgetram omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, till 
exempel finansiering av karriärkontrakt, rekryteringspott, delfinansiering av Campus 
Norrköping samt utvecklingsmedel. Dessutom tillkommer samfinansiering av vissa 
projekt.  

• I anslaget finns 73 956 tkr för de av regeringen beslutade strategiska 
forskningsområden där Linköpings universitet varit huvudsökande. Dessa medel avser 
IT och mobil kommunikation, Materialvetenskap och Säkerhet och krisberedskap. 
Utöver dessa finns i budgetpropositionen 2020 förslag om ökning av anslag till 
strategiska forskningsområden från år 2020 och framåt. Ökningen härrör från den 
aviserade förstärkningen av det strategiska forskningsområdet IT och mobil 
kommunikation i forskningspropositionen 2016 och budgetpropositionen 2018. 

• I enlighet med uppdraget som rör samverkan och nyttiggörande avsätts 
stimulansmedel om 2 038 tkr under 2020 för nyttiggörande och för framtagande av 
goda exempel. 

• Ersättningen för lokalhyra ingår i basanslaget till fakulteterna. Dock finns strategiska 
lokaler som delfinansieras via basanslaget enligt en fastställd modell. Modellen 
innebär att miljöerna för vissa strategiska laboratorier/infrastrukturer betalar enligt 
normal hyrestaxa och den överskjutande kostnaden täcks via detta anslag. Bland annat 
följande strategiska lokaler delfinansieras med 11 152 tkr från anslaget: Centrum för 
medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och renrum samt Vreta labb-
byggnad vid IFM.  

• I dagsläget finns inga beslut om hur förstärkningarna i VÄB19 och BP20 ska hanteras 
internt. Bedömningen är att delar av dessa medel kommer fördelas till fakulteterna 
men i avsaknad av beslut har dessa medel inte kunnat beaktas i fakultetens interna 
fördelning. Det kommer därmed sannolikt bli aktuellt med kompletterande 
budgetbeslut. 

För ytterligare information hänvisas till universitetsstyrelsens beslut: 
 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.763520/VP2021-2022_webb.pdf 

3.3 Fördelning av resurser inom Tekniska högskolan  
3.3.1 Disposition och beräkningsgrunder 
 
Tekniska fakultetens basanslag för budgetåret 2020 uppgår som framgår ovan till 287 436 tkr 
(2019: 282 049 tkr). Därutöver erhåller institutionerna anslag ur ”Rektors budgetram” och de 
nationella Strategiska forskningsområdena till fakultetens verksamhet enligt särskilda 
rektorsbeslut. Rektors budgetram har tidigare innehållit rektors delfinansiering av de 
professorskontrakt som även fakulteten i varierande grad finansierar. Från och med 2019 
övergick ansvaret för dessa kontrakt samt finansiering av desamma till respektive fakultet. 
För Tekniska fakultetens del ökades basanslaget med 14 419 tkr. 
 

https://insidan.liu.se/siffror/ar/1.763520/VP2021-2022_webb.pdf
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Bidrag/donationer från externa finansiärer omfattar stöd till ”Önnesjöprofessuren” vid ITN 
”Sten Gustafssons professur” vid ISY samt ”Tekniska verkens professur” och ”John Mattsons 
professur” vid IEI.  
 
Till fakultetsstyrelsens omedelbara disposition finns således följande intäkter avseende 2020. 
 

Intäkter (tkr)               2020             Jmf 2019 
Anslag          287 436             267 630 
Rektorsmedel professorskontrakt                     -               14 419 
Donationsprofessurer (externa medel)              4 625                 5 000 
SUMMA          292 061             287 049 

 
För budgetåret 2020 föreslås följande fördelning av basanslaget: 
 

Kostnader 2020 Jmf 2019 
Grundanslag:               220 936                 216 328 
 varav riktade stöd               168 080                 163 472 
 varav karriärstödjande åtgärder                   2 000                     2 000 
 varav fördelat på externa medel                 26 428                   26 428 
 varav oriktat stöd                 24 428                   24 428 
   
CENIIT                   8 100                     7 626 
   
Produktionspremie och studiestöd                 50 768                   50 768 
 varav produktionspremie                 29 629                   29 629 
 varav studiestöd                 21 139                   21 139 
   
Dekanus budgetram                   3 182                     3 177 
Särskilda uppdrag                      400                        600 
Övrigt forskningsstöd institutioner och enheter                   4 050                     3 550 
Summa kostnader               287 436                 282 049 
   
Externfinansierade professurer                   4 625                     5 000 
   

 
Kommentarer 
 
Beräkning av anslag följer universitetsstyrelsen beslut. 

• Pris- och löneomräkning (1,91 procent) av basanslaget hålls tills vidare inne och ingår 
i dekanus budgetram tills dess att universitetsledningen fattat beslut om fördelningen 
av basanslagsökningarna i VÄB19 och BP20.  

• Grundanslag – justerad med hänsyn tagen till förändringar avseende riktade tillsvidare 
och tidsbegränsade stöd. Enligt fakultetsstyrelsens beslut från 14 september 2017 
fördelas hälften av det som annars skulle varit oriktat stöd (52 856 tkr) på basis av 
andelen externa medel under budgetåret 2018. Medel till karriärstödjande åtgärder 
(2 000 tkr) infördes i 2019. Dessa medel ska användas för karriärbefrämjande 
åtgärder, exempelvis mentorer eller andra insatser, i syfte att stödja såväl män som 
kvinnor i deras karriärplanering. 
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• CENIIT – fördelning enligt protokoll och projektförslag (se Bilaga B). För att få en 
jämnare fördelning av projekt över en sexårscykel sker en viss transferering av 
projektmedel mellan åren.  

• Produktionspremie och studiestöd - ersättning för doktors-/ licentiatexamina samt 
institutionernas engagemang i grundutbildningen.  

• Dekanus budgetram – medel för senare fördelning i händelse av oplanerade kostnader 
till exempel vid rekryteringar eller flyktfara. Potten består av delar av 2020 års pris- 
och löneomräkning. I händelse av att rektor fattar kompletterande budgetbeslut som 
innebär resurstillskott kan pris- och löneomräkning komma att genomföras vid senare 
tillfälle. 

• Särskilda uppdrag – bidrag för arbete med de kommande UKÄ-utvärderingar av 
forskarutbildningsområden Visualisering och medieteknik samt Matematiska 
vetenskaper under 2020. 

• Övrigt forskningsstöd institutioner och enheter vilket bl a inkluderar 
o Forskningsbidrag till CMIV; 
o Fakultetsgemensamma doktorandkurser – medel för fördelning till berörda 

institutioner efter beslut av Forskarutbildningsnämnden (FUN); 
o Bidrag till strategiska satsningar tillsammans med Medicinska fakulteten och 

RÖ inom livsvetenskaperna såsom bl a LiU Cancer och Systemneurobiologi 
som vidare fördelas till medverkande forskare inom fakulteten. 

Donationsprofessurer som finansieras med avkastning ur fonder avser: ”Sten Gustafssons 
professur” (1 125 tkr), ”Önnesjöprofessuren” (1 000 tkr) och ”John Mattsons professur” (ca 
1 000 tkr). Dessutom tillkommer ”Tekniska verkens donationsprofessur” (1 500 tkr). 
 
3.3.2 Institutionsramar 2020 
 
För budgetåret 2020 föreslås följande institutionsramar med hänsyn tagen till förändringar 
avseende riktade och tidsbegränsade stöd mellan åren. För beräkningsgrund och uppdelning 
på budgetposter per institution hänvisas till Bilaga C.  
 
Sammanställning av institutionsramar (tkr) 
 

Institution 2020 Jmf 2019 
   
IDA 36 532 34 395 
IEI 53 494 53 840 
IFM 84 554 85 653 
IMT 10 979 11 025 
ISY 30 378 31 784 
ITN 47 668 42 407 
MAI 16 599 16 215 
Övrigt 7 232 6 730    

SUMMA 287 436 282 049 
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Till ovanstående tillkommer för 2020: IEI 2 500 tkr, ISY 1 125 tkr och ITN 1 000 tkr till 
externfinansierade professurer. 
 

3.3.3 Underlag till institutionsramar för 2020   
 
För en mer detaljerad fördelning av basanslaget per institution, se Bilaga C. 
 
Grundanslag (220 936 tkr) - Jämfört med 2019 justerad med hänsyn tagen till löpande 
förändringar. Ett antal riktade stöd har upphört genom att anställningar upphört och 
tidsbegränsade stöd (främst olika typer av kontrakt) löpt ut. I vissa fall har interna 
omdispositioner gjorts. 
 
I grundanslagets riktade stöd ingår resurser avseende riktade tillsvidare och tidsbegränsade 
stöd inklusive bidrag till individstöd, karriärkontrakt och LiU Research Fellow (tidigare LiU 
foass). Begreppet ”professorskontrakt” har fasats ut och det som varit rektors delfinansiering 
av kontrakten har förts över till fakulteterna som numera ansvarar för dessa medel. Medlen 
allokeras fortsättningsvis på samma sätt som tidigare till de individer som haft professors-
kontrakt men vad som händer med denna förstärkning på längre sikt blir en kommande fråga 
för fakultetsstyrelsen. 
  
Fakultetsstyrelsen beslutade den 14 september 2017 att hälften (26 428 tkr) av budgetposten 
oriktat stöd fördelas till institutionerna utifrån institutionernas totala andel externa medel 
(bidrag och avgifter) under föregående budgetår. Institutionerna förväntas använda medlen på 
ett strategiskt sätt. 
 
Premien för karriärstödjande åtgärder infördes ursprungligen i 2018 års budget i syfte att öka 
andelen kvinnor i lärargruppen, och särskilt bland professorerna. Syftet ändrades i 2019 års 
budget och 2 000 tkr fördelas till de institutioner som bedriver forskning inom Tekniska 
fakulteten och i proportion till antalet biträdande professorer, lektorer och biträdande lektorer. 
Premien ska användas för karriärstödjande åtgärder, exempelvis mentorer eller andra insatser 
för att stödja såväl män som kvinnor i karriärplaneringen. Vidtagna åtgärder ska 
återrapporteras vid de årliga institutionsdialogerna. 
 
Resterande medel (24 428 tkr) fördelas på motsvarande sätt som föregående år, det vill säga 
proportionellt efter 2012 års ”kalkylerade intäkt till lokaler från rektor”. 
 
Sedan föregående års budgetbeslut har det under året beslutats om följande nya riktade stöd: 
 
Forskningsstöd, samfinansierat med rektor:  
 

• IDA forskningsstöd till avd Statistik och maskininlärning STIMA 1 300 tkr/år fr o m 
2019-01-01. 

• IDA Fredrik Lindsten driftsstöd om totalt 6 800 tkr under 4 år med start 2020. 
• ITN samfinansiering EU-projekt Compress Nets 450 tkr/år under 2019–2020 samt 

ytterligare garanterat 500 tkr/år i 3 år t o m 2023. 
• ITN Jonas Unger forskningsstöd 700 tkr/år i 5 år med start 2019-01-01 
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• IFM Maria Sunnerhagen forskningsinfrastruktur 1 000 tkr under  
2019-06-01–2020-05-31 

 
Docentstöd (enligt LiTH:s riktlinjer beslut FST del 07/70):  
 

• ITN C Forsell 300 tkr/år under 3 år med start 2019-01-01 

 
CENIIT (8 100 tkr) – Jämfört med 2019 justerad med hänsyn tagen till CENIIT-rådets 
förslag se separat handling (se Bilaga B). För att uppnå en jämnare fördelning av projekt 
under rådets sexårscykel tidigare-/senareläggs vissa nya projekt. 
 
Produktionspremie (29 629 tkr) – Produktionspremie har utgått för examinerad licentiat 
eller doktor under de senaste 5 åren. Ersättningen baserar sig på ett medelvärde och 
förhållandet mellan licentiat- och doktorsexamen är 1:3. Jämfört med 2019 justerad med 
hänsyn tagen till förändring av antalet licentiat- och doktorsexamina.  
 
Studiestöd (21 139 tkr) – Studiestödet baseras på antal helårsstudenter (HST) i 
grundutbildningen. Jämfört med 2019 justerad med hänsyn tagen till förändring av utfallet i 
grundutbildning. 
 
Särskilda uppdrag (400 tkr) – Under 2017 påbörjade UKÄ utvärderingarna av ett urval av 
forskarutbildningar som en komponent i det nya kvalitetssäkringssystemet. Under en period 
av 6 år kommer uppskattningsvis en tredjedel av landets forskarutbildningar att utvärderas 
samtidigt som lärosätena själva förväntas utvärdera övriga ämnen. Under 2020 kommer 
forskarutbildningsämnena Visualisering och medieteknik samt Matematiska vetenskaper att 
utvärderas. Att genomföra en utvärdering innebär en avsevärd arbetsinsats från berörd 
forskarmiljö och därför avsätts 200 tkr per utvärdering för att kompensera för nedlagt arbete. 
 
3.3.4 Planeringsförutsättningar 2021–2022 
 
Den parlamentariska situationen efter valet 2018 försvårade kraftigt 
planeringsförutsättningarna för budgetåret 2019 och följande år. I och med 
januariöverenskommelsen har flertalet förslag som lades före riksdagsvalet, bland annat i 
forskningspropositionen och budgetpropositionen 2018, återkommit i budgetpropositionen för 
2020 och kommande år. Särskilt glädjande är att förslaget om förstärkning av det strategiska 
forskningsområdet IT och mobil kommunikation återkommit i budgetpropositionen. Men 
återkomsten av de tidigare aviserade förstärkningarna av basanslaget signalerar också att det 
finns en ambition att realisera tidigare aviserade förslag. Samtidigt är det mindre sannolikt att 
det kommer signifikanta förstärkningar till sektorn de närmaste åren. Givet att 
januariöverenskommelsen består får man därmed anta att de planeringsförutsättningarna för 
åren 2021-2022 som anges i budgetpropositionen avseende 2020 troligen utgör en god 
approximation av de ekonomiska förutsättningarna under perioden. 
 
De budgetramar som föreslås i Tekniska högskolans budget 2020 får därmed antas gälla i 
stort också 2021 samt 2022. Som tidigare noterats kommer de förstärkningar som angivits i 
VÄB19 och BP20 därutöver att fördelas av universitetsledningen. Det är i dagsläget omöjligt 
att avgöra hur stor del av den allmänna basanslagsökningen som kan komma Tekniska 
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högskolan till del. Däremot är det troligt att den verksamhet inom Tekniska högskolan som 
berör området IT och mobil kommunikation kan se fram emot en förstärkning om cirka 
32 400 tkr per år utöver de medel som beslutas i denna verksamhetsplan. Dekanus för 
Tekniska högskolan har nyligen fått rektors uppdrag att tillsammans med ledningarna för LiU, 
Lunds universitet inklusive Lunds tekniska högskola utarbeta formerna för ett nytt centrum 
för framtidens teknik för digitalisering som ska verka tillsammans med redan befintligt SFO-
centrum. 
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BILAGA A: Riktade utbildningsstöd 2020 

 

Inst Nämnd uppdrag 
Ordinarie 

tkr  
Extra 

ordinarie tkr  S:a tkr 

BKV KB TVCB02 avslut ordinarie och utfasning   15 15 

  Summa IKE   0 15 15 

IDA DM Kvalitetsprojektet (projektledare Mikael Asplund) 50   50 

IDA DM 
Programmeringsstöd (LiTHe kod eller annan verksamhet för 
nybörjare) 60   60 

IDA DM Stöd för studiebesök av gymnasieskolor (Robotvisningar tex) 50   50 

IDA DM Kursutveckling (IT) Processprog och op-system, anpassning   40 40 

IDA DM Kursutveckling (IT) Mobila nätverk, anpassning   40 40 

IDA DM Kursutveckling (U) AI-projekt, utveckling svenskamoment   10 10 

IDA IL Kandidatarbete (Data)   50 50 

IDA MD Utveckling Masterprogram DES   100 100 

IDA LiTH Genomförande av AI-kurs   250 250 

  Dsumma IDA   160 490 650 

IEI DM Kursutveckling (IT) IT för hållbarhet, ny   130 130 

IEI IL 

Moment i engelska i kurserna TEIE17 Industriell ekonomi, TKMJ51 
Hållbar utveckling och företagande, TAOP52 Optimeringslära grk 
(professionsspråk) 360   360 

IEI IL Kandidatarbete (Energi)   50 50 

IEI IL Kandidatarbete (Maskin)   50 50 

IEI IL Ny kurs i marknadsföring på engelska   60 60 

IEI KB eHälsa entreprenörskap ny kurs, vidareutveckling   10 10 

IEI MD Rapportstöd i svenska 150   150 

IEI MD Kandidatarbeten i Shanghai för DPU   150 150 

IEI MD LiU Formula Student - Go Green   150 150 

IEI MD Programöversyn Hållbarhet, Digitalisering, System   270 270 

IEI MD Programöversyn, Malmsten   50 50 

IEI LiTH Stöd för studenttävlingen LiU-Racing   175 175 

  Summa IEI   510 1 095 1 605 

IFM EF Programkontaktperson Marcus Ekholm 40   40 

IFM EF Programkontaktperson Wei-Xin Ni 30   30 

IFM EF Kursutveckling algoritmiskt tänkande   100 100 

IFM EF Kursutveckling optikprofil   30 30 

IFM EF Programutveckling Y   35 35 

IFM IL Kandidatarbete (Bio)   50 50 

IFM KB Kontaktpersoner masterprogram, Biologi 40 tkr, Kemi 20 tkr 60   60 

IFM KB Särskilt stöd TFKI23 Forensisk kemi 50   50 
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Inst Nämnd uppdrag 
Ordinarie 

tkr  
Extra 

ordinarie tkr  S:a tkr 

IFM KB Fysiologi, cellsignalering och molekylär evolution   10 10 

IFM KB Fallstudier i naturvårdsbiologi och hållbar utveckling   30 30 

IFM KB NKED25 Molekylär analys   35 35 

IFM KB NKED26 Molekylär syntes   35 35 

IFM KB Evolutionsbiologi   30 30 

IFM KB Ekologiska system   30 30 

IFM LiTH Utveckling kandidatprogram i fysik   200 200 

IFM LiTH Stöd för studenttävlingen LiU-iGEM   175 175 

  Summa IFM   180 760 940 

IKOS DM Kursutveckling (U) AI-projekt, utveckling svenskamoment   10 10 

  
Summa 
IKOS   0 10 10 

IMT DM Kursutveckling (D, IT, U mfl) E-hälsa: projekt, ny   130 130 

IMT EF Programkontaktperson Göran Salerud 30   30 

IMT EF Programutveckling Y   35 35 

  Summa IMT   30 165 195 

ISY DM Kursutveckling (IT) Linjära system, anpassning   40 40 

ISY DM Kursutveckling (MT) TSBK35, TSBK02, delar på distans   70 70 

ISY EF Programkontaktperson Atila Alvandpour 30   30 

ISY EF Programkontaktperson Emil Björnson 30   30 

ISY EF Kursutveckling algoritmiskt tänkande   25 25 

ISY EF Programutveckling Y   35 35 

ISY IL Kandidatarbete (System)   25 25 

  Summa ISY   60 195 255 

ITN DM Programmeringsstöd LiTHe hack 40   40 

ITN DM Kursutveckling (GDK) Interkulturellt crossmedia-proj, delvis ny   100 100 

ITN DM Nördkollo (timersättning)   20 20 

ITN EF Programmeringsstöd LiTHehack 15   15 

ITN IL LiTHehack 25   25 

ITN IL Kandidatarbete (KTS)   50 50 

ITN IL Ny kurs i KTS masterprofil Smarta städer   60 60 

ITN MD Rapportstöd i svenska 50   50 

ITN LiTH Kompletterande finansiering mattementorer   360 360 

  Summa ITN   130 590 720 

MAI DM Kursutveckling (IT) Optimering för IT, anpassning   40 40 

MAI EF Programkontaktperson Joakim Arnlind 40   40 

MAI EF Programutveckling Y   35 35 

MAI KB TAMS81 Statistisk försöksplanering   35 35 

MAI MD Nestorer 100   100 

MAI LiTH Kompletterande finansiering mattementorer   1 570 1 570 

  Summa MAI   140 1 680 1 820 

TEMA DM Kursutveckling (alla) Hållbar studiesituation, anpassning   20 20 

TEMA LiTH MTS-ansvar   500 500 

  
Summa 
TEMA   0 520 520 

  Summa Riktat stöd 1 210 5 520 6 730 
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BILAGA B: CENIIT-rådets sammanträdesprotokoll och projektförslag 2020 

 

 
Centrum för Industriell 
Informationsteknologi 
 

Ledamöterna i CENIIT-rådet 
 
 
Protokoll: Sammanträde CENIIT-rådet 

Tid Fredagen den 4/10, 2019, 09.15 - 16.00 (ca) 

Plats Konferensrummet, Universitetsklubben 
Närvarande Nicolette Lakemond, ordförande, LiTH  
 Linus Thrybom, ABB Corporate Research  
 Nicklas Johansson, Ericsson 
 Gunnar Holmberg, Saab AB 
 Svante Gunnarsson, LiTH  
 Zebo Peng, LiTH 
 Erik Frisk, föreståndare, LiTH 

 

Godkännande av agendan 
Agendan godkändes. 
 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 

Genomgång av förändringar av mallen för halvtidsrapportering 
Förändringarna av mallen för halvtidsrapportering gicks igenom och ytterligare förslag  
på förändringar föreslogs. Erik Frisk ansvarar för att förändringarna införs till nästa  
omgång av halvtidsutvärderingar. 
 

Genomgång av projekt och ekonomistatus 
Genomgång av nuvarande status i projekten samt ekonomisk rapport. 
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Diskussion om inkomna ansökningar 
Totalt 27 ansökningar har kommit in för CENIIT-finansiering under 2020. Av dessa är 15 
fortsättningsansökningar, 1 ny ansökning för projekt med planeringsbidrag förra året samt 11 
nya ansökningar. 
 

Fastställande av vilka projektledare som ska kallas till intervju 
Fastställdes att följande projektledare kallas till intervju: Isaac Skog, Elin Nyman, Daniel 
Jung, samt Mårten Wadenbäck. 
 

Intervjuer 
Projektledarna intervjuades i ca. 15 minuter vardera. 
 

Fastställande av rekommendation inför 2020 
Efter genomförda intervjuer och avslutande diskussion enades rådet om att, för ansökningar  
om nya projekt, rekommendera fullt anslag på 450 kSEK till Isaac Skog (20.03) samt Elin 
Nyman (20.08). Projektet föreslaget av Daniel Jung (19.01) som hade planeringsbidrag under 
2019 rekommenderas fullt anslag. Projektet föreslaget av Daniel Wadenbäck (20.11) 
rekommenderas planeringsbidrag om ett halvt CENIIT-anslag på 225 kSEK. 
 
Den föreslagna projektlistan för 2020 framgår av bilaga. 
 

Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering 
Tid för nästa rådsmöte och halvtidsutvärdering av 4 projekt bestämdes till 13 maj, 2020,  
9:30 – 14:00 på universitetsklubben. 
 

Övriga frågor 
Bestämdes att policydiskussionen skall återupptas vid nästa möte. Bestämdes också att 
fortsättningsansökningar i fortsättningen behandlas genom att ansökningarna fördelas bland 
rådets medlemmar. Proceduren för detta fastslås vid nästa möte. 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
Erik Frisk     Nicolette Lakemond 
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Förslag på projektlista, CENIIT, 2020

Project Id Funding  Project Name Project Leader e-mail 
14.04 225 Verifiable real-time coordination for safe cooperative driving Mikael Asplund mikael.asplund@liu.se

14.09 450 Interactive visual event-sequence mining Katerina Vrotsou katerina.vrotsou@liu.se
15.01 450 Radio Resource Management in Massive MIMO Communication Systems Emil Björnsson emil.bjornsson@liu.se
15.02 450 Semantic Parsing for Text Analytics Marco Kuhlmann marco.kuhlmann@liu.se
15.09 450 Multi-level modelling of diabetes for improved drug development Gunnar Cedersund gunnar.cedersund@liu.se

16.02 450 A genome-wide, multi-layered, network-based approach for personalised medicine Mika Gustafsson mika.gustafsson@liu.se

16.05 450
Optimeringsmetodik för storskaliga schemaläggnings- och resursallokeringsproblem: 
tillämpningar inom utveckling av avioniksystem Elina Rönnberg elina.ronnberg@liu.se

16.08 450 Energy management for heavy vehicles Jan Åslund jan.aslund@liu.se
17.01 450 Data and Networks in the Industrial Internet Andrei Gurtov andrei.gurtov@liu.se
17.05 450 Integration and Interoperability of Graph-Data Systems Olaf Hartig olaf.hartig@liu.se
17.09 450 Unraveling intravoxel tissue composition via diffusion MRI Evren Özarslan evren.ozarslan@liu.se
17.12 450 Applied Research Platform for Sensor Fusion Gustaf Hendeby gustaf.hendeby@liu.se
18.01 450 Bayesian methods for fMRI informed brain tumour treatment planning Anders Eklund anders.eklund@liu.se
18.04 450 Quantum communication based on next-generation telecommunication optical fibers Guilherme B. Xavier guilherme.b.xavier@liu.se
18.12 450 Low Latency Communications for Wireless Networks: Exploiting Traffic Characteristics Nikolaos Pappas nikolaos.pappas@liu.se

19.01 450 Hybrid Methods for Fault Diagnosis and Prognostics Daniel Jung daniel.jung@liu.se
20.03 450 The Complex Acoustic Surveillance and Tracking (COAST) project Isaac Skog isaac.skog@liu.se
20.08 450 Executable models for drug development Elin Nyman elin.nyman@liu.se
20.11 225 Consistent and Accurate Multi-Structure Estimation in Multiple View Geometry Mårten Wadenbäck marten.wadenback@liu.se
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BILAGA C: Sammanställning av basanslag för LiTH:s institutioner 2020 (tkr) 

 

Sammanställning LiTHs institutioner (tkr)

S:a LiTH S:a LiTH IDA IDA IEI IEI IFM IFM IMT IMT ISY ISY ITN ITN MAI MAI

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Grundanslag: 220 936 216 328 29 217 26 739 40 341 40 231 71 156 72 662 8 222 8 793 21 254 22 411 39 711 34 724 11 034 10 767
Riktat stöd 168 080 163 472 24 883 22 583 30 487 30 787 50 116 50 722 6 345 6 845 15 532 16 657 31 622 27 083 9 095 8 795
Externa medel 26 428 26 428 1 586 1 402 5 336 4 944 9 247 10 155 952 1 026 3 324 3 355 5 091 4 631 892 916
Karriärstödjande åtgärder 2 000 2 000 110 116 512 494 581 573 70 67 151 152 384 396 192 201
Oriktade stöd, resten 24 428 24 428 2 638 2 638 4 006 4 006 11 212 11 212 855 855 2 247 2 247 2 614 2 614 855 855
CENIIT 8 100 7 626 1 575 1 812 450 453 1 800 1 359 2 925 2 945 900 604 450 453
Produktionspremie 29 629 29 629 2 602 2 737 6 211 6 354 10 359 9 852 736 666 4 222 4 236 3 609 3 808 1 890 1 975

Antal doktor s:a 5 år 221 213 20 19 27 25 96 90 7 7 24 21 34 39 13 12
Antal doktor med 

föregående lic s:a 5 år 177 188 15 17 58 56 45 49 3 2 33 38 10 10 13 16

Antal lic s:a 5 år 190 230 16 24 56 80 44 46 3 3 34 39 25 23 12 15

Poäng medelvärde 5 år 81 84 7,1 7,9 16,8 18,6 28,1 27,5 2,0 1,9 11,5 11,9 10,3 11,1 5,1 5,5

Studiestöd 21 139 21 139 3 138 3 107 6 942 7 055 2 589 2 486 220 207 1 976 1 992 3 249 3 271 3 025 3 020
antal HST 2018 5 974 6 096 887 896 1 962 2 035 732 717 62 60 558 574 918 943 855 871

Dekanus för senare 
fördelning 3 182 3 177
Särskilda uppdrag 400 600 200 200 200 200 200
Övrigt, inst, fo utb kurser 4 050 3 550

S:a anslag 287 436 282 049 36 532 34 395 53 494 53 840 84 554 85 653 10 979 11 025 30 378 31 784 47 668 42 407 16 599 16 215

Ext fin professurer 4 625 5 000 2 500 2 500 1 125 1 000 2 500

Externa medel 2018 602 173 539 915 36 127 28 651 121 592 101 001 210 689 207 459 21 702 20 953 75 731 68 533 116 009 94 613 20 323 18 705
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