
2010-03-04
BESLUT

Dnr LiU-2010-00426 
FST 10/2.7 

1(2)

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Instruktion för Centrum för Industriell Informationsteknologi 
(CENIIT)
1 Inledning 

Centrum för Industriell Informationsteknologi (CENIIT) tillkom 1988 genom beslut av Sveriges riksdag 
och är klassad som en så kallad administrativ centrumbildning i universitetets gemensamma bestämmelser 
för centrumbildningar (LiU-2008/03371). 

2 Uppgifter 
CENIIT har i uppdrag att fungera som ett fakultetsinternt forskningsråd och därigenom stödja och stärka 
Tekniska högskolans forskningskompetens inom området industriell informationsteknologi. Dessutom ska 
CENIIT verka för ett förbättrat utnyttjande av informationsteknologi inom näringslivet genom utåtriktat 
samarbete, riktad information och etablering av vägar för näringslivspåverkan på verksamheten. 

Forskningen inom CENIIT skall avse sådan informationsteknologi som används i industriella produkter 
och processer. Uppdraget är att i första hand ge finansiering för forskningsmeritering till disputerade 
forskare som ännu inte uppnått professorskompetens och som verkar inom forskningsområden som är 
nyskapande, men som ändå på ett naturligt sätt anknyter till pågående forskning inom Tekniska 
högskolan. Med hjälp av CENIIT kan dessa personer erhålla tidsbegränsad men flerårig finansiering för 
egen forskning och för uppbyggnaden av en egen forskningsgrupp. Forskning som finansieras ska vara av 
hög vetenskaplig kvalitet men också vara industriellt relevant. Forskningens kontaktytor mot etablerad 
forskning inom fakulteten och överensstämmelse med fakultetens strategiska forskningsplaner ska också 
beaktas.

3 Organisation 

CENIITs verksamhet leds av en styrelse, benämnd CENIIT-rådet, bestående av en ordförande samt 6 
övriga ledamöter. Under CENIIT-rådet finns en föreståndare som har närvaro- och yttranderätt i rådet.  

Ordförande, övriga ledamöter och föreståndare utses av dekanus vid Tekniska högskolan. Föreståndare 
och ordförande skall ha sin huvudsakliga anställning inom fakulteten.  Detsamma gäller tre av de övriga 
ledamöterna, medan resterande ledamöter skall ha sin huvudsakliga anställning inom 
informationsteknologisk industri. En vice ordförande utses av och inom styrelsen. 

Ordförande och övriga ledamöter utses tills vidare. Motsvarande gäller beträffande förordnandetiden för 
föreståndaren.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna 
är närvarande. Omröstning i styrelsen skall vara öppen och avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
har ordföranden vid mötet utslagsröst. 
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4 Ärendenas handläggning 
Det åligger CENIIT-rådet att: 

- utifrån fakultetssstyrelsens instruktion och andra direktiv besluta om centrumets närmare 
verksamhet; speciellt formerna för utlysning och bedömning av nya projektförslag samt 
uppföljning av och resultatspridning från redan beviljade forskningsprojekt; 

- årligen, i samråd med dekanus fastställa preliminär budget för verksamheten, samt till 
fakultetsstyrelsen föreslå om fördelning av de anslagsmedel som ställs till förfogande för 
verksamheten i centrumet; 

- besluta i frågor av betydelse för uppföljningen och redovisningen av verksamheten vid centrumet; 
- tillse att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med vad som följer av 

centruminstruktionen, samt inom universitetet gällande föreskrifter, anvisningar och delegationer. 
Det åligger föreståndaren att:

- initiera och bereda ärenden inför CENIIT-rådets sammanträden 
- verkställa rådets beslut 

Ärenden i CENIIT-rådet skall avgöras efter föredragning av föreståndaren eller, om föreståndaren så 
beslutar, av annan person. Ordföranden har för enskilt ärende rätt att överta föredragningen. 

CENIIT-rådet får överlämna till en eller flera ledamöter eller till föreståndaren att avgöra ärenden eller 
grupper av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet. 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 
sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Helen Dannetun, ordförande, 
ledamöterna Ulf Nilsson, föredragande, Magnus Berggren, Göran Bergqvist, Hans Knutsson, 
Petter Krus, Fredrik Gustafsson, Bengt Assarsson, Dan Jangblad, Astrid Lundmark, Martin 
Nyström och Pontus Stenberg. Vidare har närvarit fakultetsdirektör Viktor Arnell, kanslichef Per 
Larsson och styrelsekoordinator Maria Boberg. 

Helen Dannetun  Maria Boberg 


