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Bakgrund 
Vid Tekniska högskolan finns fem programnämnder 

• Programnämnden för data- och medieteknik (DM-nämnden) 
• Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF-nämnden) 
• Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL-nämnden) 
• Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB-nämnden) 
• Programnämnden för maskinteknik och design (MD-nämnden) 

För programnämnderna finns en instruktion (Dnr LiU-2019-01381) som beskriver 
nämndernas uppdrag. Därutöver finns en delegation från Fakultetsstyrelsen och 
från dekanus som bemyndigar nämnderna att fatta vissa beslut som rör 
utbildningarnas uppläggning, genomförande och kvalitet. En programnämnd ska 
innehålla företrädare för såväl studenterna som allmänna intressen. Då 
programnämnderna bland annat beslutar om uppläggning, genomförande av eller 
kvalitet i utbildningen, ska majoriteten av ledamöterna enligt Högskolelagen 1 kap 6 
§ ha vetenskaplig kompetens. 

  
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

• att varje programnämnd ska bestå av 
o 7 vetenskapligt kompetenta lärare som företräder hela 

verksamheten vid Tekniska högskolan. En av dessa ska vara 
ordförande och en ska vara (förste) vice ordförande. Därutöver ska 
finnas 5 vetenskapligt kompetenta gruppsuppleanter som enligt 
fastställd ordning träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. 

o 3 företrädare för allmänna intressen med 3 personliga ersättare. 
o 3 företrädare för studenterna med 3 personliga ersättare. 

• att verksamhetsföreträdare utses genom val i den ordning som anges i 
Fakultetsstyrelsens beslut Dnr LiU-2020-00295. 

• att allmänföreträdare utses av dekanus på förslag från Tekniska högskolans 
valberedning efter samråd och i samarbete med sittande ordföranden för 
respektive programnämnd. 

• att studeranderepresentanter utses av studentkåren (LinTek). 
• att nämndens ordförande utses av dekanus och att nämnden utser (förste) 

vice ordförande inom sig. 

Beslutet införs i Universitetets Regelsamling. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 2020-01-30 
DNR LIU-2020-00293 

BESLUT 
FST 2020-1.09 

2(2) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Delges 

Programnämnderna 
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 

 
 
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, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, 
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Linnea Bergman och Oskar Renåker. Vidare har 
närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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