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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

Tid: Torsdag den 5 december 2019, kl 09.15 – 12.30 
Lokal: Universitetsklubben, Linköping 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Ulf Nilsson verksamheten 
 Helena Herbertsson verksamheten 
 Magnus Borga verksamheten 
 Jan Lundgren verksamheten 
 Svante Gunnarsson  verksamheten 
 Nahid Shahmehri (suppl) verksamheten 
 Helene Fogelberg (suppl) allmänintressen 
 Lena Strömbäck (suppl) allmänintressen 
 Ludwig Modahl Edström  studerande 
 Ellen Forsberg studerande 
 Magdalena Smeds forskarstuderande 
 
 Övriga:  
 Karin Baardsen personalföreträdare 
 Marco Kuhlmann (suppl) personalföreträdare 
 Annalena Kindgren kanslichef 
 Maria Boberg styrelsens sekreterare 
   
Ej närvarande: Nicolette Lakemond verksamheten 
 Jan Nordström verksamheten 
 Marie Westrin allmänintressen 
 Lena Miranda allmänintressen 
 Gunnar Holmberg allmänintressen 
 Janerik Lundquist personalföreträdare 
 

 
 
Justeras datum: __________________ 
 

 
 
      
Maria Boberg   Ulf Nilsson  Helena Herbertsson 
Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 
 

 Beslutas att utse Helena Herbertsson att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
FST 2019-7.06 
Uppdaterade bilagor (Handlingsplan för forskarutbildning i 
Maskinteknik och Handlingsplan för forskarutbildning i Elektro- och 
systemteknik) till punkten Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter samt 
fastställande av handlingsplaner (FST 2019-7.06) lämnades ut vid 
mötet. 
 
FST 2019-7.08 
Kompletterande bilagor till punkten Slutrapport rörande oredlighet i 
forskning (FST 2019-7.08) lades ut på LiTH-styrelsens hemsida 2019-
12-02. Styrelsen informerades om detta via e-post samma dag. 
 
 

3 Föregående protokoll 
 

 Föregående mötesprotokoll (FST 2019-6, 2019-10-24) läggs efter 
genomgång till handlingarna.   

 
FST 2019-6.11 
Underlaget till punkten Tidplan för interna kvalitetsutvärderingar av 
utbildning (FST 2019-6.11) stämde inte, varför ärendet kommer att tas 
upp till beslut igen vid fakultetsstyrelsens möte 2020-01-30, då med 
reviderad tidplan. 
 
 

4 Anmälningar och meddelanden 
 

 Anmälningar enligt bilaga. 
 

Ellen Forsberg, studeranderepresentant från LinTek, avgår vid 
årsskiftet och efterträds då av Linnea Bergman. Fakultetsstyrelsen 
riktar ett varmt tack till Ellen för hennes arbete i styrelsen. 
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5 Dekanus informerar 
 

 • LiTHs Examenshögtid ägde rum lördagen den 30 nov 2019 i 
Linköping Konsert & Kongress. Det var ett rekordår med 315 
diplomande och över 750 middagsgäster. Ceremonin fick delas upp 
i två omgångar så att alla skulle få plats. 

• Fredag den 6 dec 2019 är det Examenshögtid på Malmsten i 
Stockholm, med 21 diplomander. 

• Nya professorer: Leonid Engelsson, adj professor i trafiksystem, 
ITN. Ben Shedd (från NTU), gästprofessor i visuell 
vetenskapskommunikation, ITN. Galia Pozina, befordrad professor 
i tunnfilmsfysik, IFM. 

• Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: KAW delar ut 5-åriga 
anslag på 5-15 mnkr till 29 yngre forskare. Tre anslag går till LiU, 
varav två återfinns på LiTH: Emil Björnson (ISY) och Magnus 
Jonsson (ITN). VR delar ut 97 mnkr till 27 forskare vid LiU. Bland 
dessa finns fem yngre forskar som har fått ca 3,5 mnkr var under 5 
år som etableringsbidrag. FORMAS delar ut 49 mnkr till LiU för 
forskning inom hållbar utveckling. Hälften av dessa medel går till 
forskare vid LiTH. iGem arrangerade internationell tävling i 
syntetisk biologi på MIT. Studenter från LiU vann guld för sitt 
antimikrobakteriella bandage.  

 
 

6 Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter samt fastställande av 
handlingsplaner 
Dnr LiU-2019-03997 
Föredragande: Ulf Nilsson 
  

Information och 
Beslut 

Information ges av dekanus om Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter 
2019. Under 2019 har nio civilingenjörsprogram och tre 
forskarutbildningar utvärderats vilket har utmynnat i både 
kvalitetsrapporter och handlingsplaner för respektive utbildning.  
 
Tre områden som behöver ses över på alla civilingenjörsprogrammen är 
Förankring bland lärarna i arbetet med rapporterna, Resonemang kring 
måluppfyllelse i rapporterna och Genomströmning. Vad gäller den låga 
genomströmningen ser vi dock att de studenter som ändå tar examen 
oftast har en genomströmningstid som ligger nära den nominella.  
 
Ett område som behöver ses över vad gäller forskarutbildningarna är 
hantering av ämnesöverskridande frågor, då vissa miljöer är små. 
 
Beslutas att styrelsen ställer sig bakom handlingsplaner enligt bilaga 
och uppdrar till dekanus att göra mindre tillägg enligt styrelsens 
synpunkter. 
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7 Verksamhetsplan för Internationalisering 2020 
Dnr LiU-2019-03988 
Föredragande: Helena Herbertsson 
 

Beslut En uppföljning presenteras över den verksamhetsplan för 
internationalisering som har gällt för 2019. Under året har LiTH-
international haft stor personalomsättning vilket har gjort att alla 
planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras. I kommande 
verksamhetsplan för internationalisering 2020 tas därför inga helt nya 
punkter upp, utan befintliga punkter skrivs om eller tas bort. 
 
Då osäkerheten kring framtiden fortfarande är stor, pga att flera 
utredningar och beslut som berör internationalisering ännu inte är 
klara, sträcker sig den nya Verksamhetsplanen för 
internationaliseringsplanen bara ett år framåt, dvs 2020. 
 
Beslutas att fastställa verksamhetsplan för internationalisering av 
utbildning på grund- och avancerad nivå 2020, enligt handling. 
 
 

8 Slutrapport rörande utredning om oredlighet i forskning - 
Polymerforskning 
Dnr LiU-2019-00627 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Beslut Styrelsen tar del av utredningsgruppens slutrapport. Något yttrande 
från den tilltalade har inte inkommit. 
 
Beslutas att fakultetsstyrelsen ställer sig bakom utredningsgruppens 
rekommendationer, enligt bifogad handling. 
 
Beslutas att uppdra till dekanus att tillse att personer och andra parter 
som är särskilt berörda av utredningen aktivt informeras om 
fakultetsstyrelsens beslut. 
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9 Information om anmälan om oredlighet i forskning 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Information Information ges om en ny anmälan om oredlighet i forskning som 
inkommit. 

 
Ärendet kommer att lämnas över till den nationella 
oredlighetsnämnden som tillträder 1 jan 2020. 

 
 

10 Inställande av kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap 
Ht20 
Dnr LiU-2019-04047 
Föredragande: Annalena Kindgren 

 
Beslut Beslutas att ställa in antagning till FyN ht2020, enligt handling. 

 
 

 
 


