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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

Tid: Tisdag den 9 juni 2020, kl 09.15 – 12.00 
Lokal: Distansmöte via Zoom 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Ulf Nilsson verksamheten 
 Nicolette Lakemond verksamheten 
 Helena Herbertsson verksamheten 
 Magnus Borga verksamheten 
 Jan Lundgren verksamheten 
 Jan Nordström verksamheten, p 1-5 
 Svante Gunnarsson  verksamheten 
 Marie Westrin allmänintressen 
 Gunnar Holmberg allmänintressen 
 Lena Strömbäck allmänintressen 
 Linnea Bergman studerande 
 Jonatan Nygren, suppl studerande 
 Magdalena Smeds studerande 
 
 Övriga:  
 Annamaria Lindegaard p.6-7 
 Janerik Lundquist personalföreträdare 
 Rowena Sarinas Bladh, suppl personalföreträdare 
 Annalena Kindgren kanslichef 
 Maria Boberg styrelsens sekreterare 
   
   
Ej närvarande: Lena Miranda  allmänintressen 
 Ludwig Modahl Edström studerande 
 Karin Baardsen personalföreträdare 

 
 
Justeras datum: __________________ 
 

 
 
      
Maria Boberg   Ulf Nilsson  Magnus Borga 
Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 
 

 Beslutas att utse Magnus Borga att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
 

3 Föregående protokoll 
 

 Föregående mötesprotokoll (FST 2020-3, 2020-04-28) läggs efter 
genomgång till handlingarna.   
 
 

4 Anmälningar och meddelanden 
 

 Anmälningar enligt bilaga. 
 
 

5 Dekanus informerar 
 

 • Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Familjen Kamprads 
Stiftelse delar ut 23,4 mnkr till sex olika forskningsprojekt vid LiU, 
inom områden som t ex cirkulära affärsmodeller, förpackningar, 
transporter och plast. Horizon 2020 delar ut forskningsmedel till 
några projekt vid LiU, inom områden som t ex autonom flygledning 
och vita lysdioder.  

• Akademiska högtiden: Högtiden hade tidigare flyttats fram till 2-3 
oktober 2020, men nu har beslut fattats att skjuta fram högtiden 
ytterligare. Nytt datum är ännu inte bestämt. 
 

 
6 Budget: OH-ramar för fakulteten 2021-2023 

Dnr LiU-2020-02025 
Föredragande: Annamaria Lindegaard 
  

Beslut Beslutas att efter justering fastställa OH-ramar för fakulteten 2021-
2023, enligt handling. 
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7 Verksamhetsplan 2021-2023 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Information / 
Diskussion 

Genomgång av LiUs prioriterade vägval i universitetets 
verksamhetsplan och vilka målbilder de motiveras av. 
 
De redan befintliga prioriterade vägvalen är: 
- Utveckla värdegrundsarbetet 
- Kraftsamla för att möta den digitala transformationen 
- Utveckla arbetet med livslångt lärande 
- Öka nyttjandet av universitetets kunskapstillgångar 
Därtill kommer ett nytt prioriterat vägval: 
- -Intensifiera arbetet med hållbar utveckling 
  
Inom det nya prioriterade vägvalet har fakulteten redan kommit en bit 
på väg till exempel genom arbetet med CDIO, som inkluderar 
lärandemål kring ”Hållbar utveckling”. 
 
 

8 Ny ledamot i CENIIT 
Dnr LiU-2020-02094 
Föredragande: Ulf Nilsson  
 

Beslut Beslutas att utse ny ledamot till CENIIT, enligt bifogad handling.  
 
 

9 Statusrapport med anledning av coronapandemien 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 

Information Universitetet har sedan den 17 mars 2020 befunnit sig i distansläge, 
med möjlighet till dispens för sådan verksamhet som är svår att sköta 
på distans, förutsatt att den verksamheten sker under kontrollerade 
former och med beaktande av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Fakulteten har hanterat ett antal sådana 
dispensansökningar under denna period. 
 
Enligt nya direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 29 
maj 2020 kan nu beslutet om distansläge för gymnasieskolor och 
universitet upphävas från och med 15 juni 2020. Däremot gäller 
fortfarande restriktionerna som t ex social distans, folksamlingar om 
maximalt 50 personer etc, vilket innebär att universitetet genom 
begränsningar i lokaltillgång ändå inte kan återgå till normalläge vid 
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terminsstarten ht 2020. 
 
LiU har därför fattat beslut om succesiva återgången till campusförlagd 
utbildning under höstterminen 2020. Mycket arbete läggs på att 
planera bl a hur lokaler ska fördelas, och hur undervisningen ska ske så 
att smittspridningen blir så låg som möjligt. 
 
 
 

 
Styrelsen tackar avgående studeranderepresentanter Ludwig Modahl Edström och Jonatan 
Nygren för deras arbete i LiTH-styrelsen under det gångna året.  
 
Styrelsen tackar Maria Boberg som nu slutar som styrelsesekreterare och går vidare till 
annan tjänst inom LiU. 


