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Benny Hjern (dekanus) t.o.m. p. 7.2, Mohamed Chaib (prodekanus), ordförande 
fr.o.m. p. 8.1, Per Davidsson, Johan Larsson, Örjan Nilsson (deltog ej i beslut 
avseende p. 4.5 och 6.1.2), Ingvar L. Svensson och Björn Westberg 
(sekreterare).

Adjungerade ledamöter från Hälsohögskolan: Mona Bendz, Bo Malmberg och 
Reine Rosander.

§ 1 Dagordning 

bilaga 1

Nämnden beslutar

att fastställa bilagda dagordning med tillägg av § 2.2 Adjungering och §§ 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 5.4, 5.5 och 6.1.2.

§ 2.1 Val av justeringsman Nämnden beslutar

att utse Ingvar L. Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2.2 Adjungering Nämnden beslutar

att till sammanträden med Fakultetsnämnden t.v. adjungera Mona Bendz, Bo 
Malmberg och Reine Rosander, som av forskarna vid Hälsohögskolan har utsetts 
att representera Hälsohögskolan.

§ 3 Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1 3.1 Rapport från fakultetskonferens 1999-02-11- -12. 

Nämnden beslutar

att till protokollet notera den vid fakultetskonferensen antagna resolutionen: 
"Forskarna vid Hälsohögskolan, Högskolan för Lärarutbildning och 
Kommunikation, Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan 
samlade till Fakultetskonferens 11-12 februari 1998 ställer sig enhälligt bakom 
bildandet av en för högskolorna i Jönköping gemensam fakultet. Instruktionen 
för den nuvarande fakulteten vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall ändras 
för att innefatta även Hälsohögskolan. Tills erforderliga åtgärder har verkställts 
skall den nuvarande Fakultetsnämnden inbjuda företrädare för Hälsohögskolan 
att som adjungerade ledamöter deltaga i verksamheten. En gemensam fakultet 
måste ses som ett steg mot en långtgående integration av all 
högskoleverksamhet i Jönköping."

  

 

 

 

 

 

3.2 Presidiebeslut 990209 och 990211. Se p. 7.1 och 7.2.

Nämnden beslutar

att godkänna presidiebeslut enligt § 7.1 och 7.2 på dagordningen.
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 4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 

bilaga 4.1 (bifogas) 4.1 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa följande beteckningar och 
inriktningar för planerade lektorsanställningar: Kemi, inriktning analytisk kemi, 
byggnadsteknik, inriktning byggnads-konstruktion, och byggnadsteknik, 
inriktning byggnadsekonomi.

Nämnden beslutar

att godkänna följande beteckningar och inriktningar för planerade 
lektorsanställningar: Kemi, inriktning analytisk kemi, byggnadsteknik, inriktning 
byggnadskonstruktion, och byggnadsteknik, inriktning byggnadsekonomi.

bilaga 4.2 (bifogas) 4.2 Skrivelse från ING avseende förslag om ändring av instruktionen p. 2.4.5 
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter avseende slopande av kravet att viss 
inriktning inom ett ämne skall anges.

Nämnden beslutar

att understryka betydelsen av att förslag avseende beteckningar och inriktningar 
med därtill hörande beskrivningar skall vara behandlade av resp. 
forskarkollegium för inlämnande till Fakultetsnämnden.

att överväga om skrivningen i tillämpningsföreskrifterna till instruk-tionen p. 
2.4.5 behöver ändras för klarläggande av att en ämnesbeteck-ning kan kräva en 
precisering genom angivande av viss inriktning men att detta inte alltid är 
erforderligt. Oavsett sådan avgränsning skall förslag till beteckning dock alltid 
vara åtföljt av en kortfattad ämnes-beskrivning.

bilaga 4.3 (bifogas) 4.3 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen 
Komponentteknologi, inriktning konstruktion, med i skrivelsen angiven 
beskrivning inför anställning av professor i ämnet. 

Nämnden beslutar

att godkänna beteckningen Komponentteknologi, inriktning konstruktion, med i 
skrivelsen angiven beskrivning inför anställning av professor i ämnet.

bilaga 4.4 (bifogas) 

Se även ärende 5.5

4.4 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen 
Installationsteknik, inriktning inneklimat, med i skrivelsen angiven beskrivning 
inför direktrekrytering av professor (ärende 5.5).

Nämnden beslutar

att godkänna beteckningen Installationsteknik, inriktning inneklimat, med i 
skrivelsen angiven beskrivning inför direktrekrytering av professor.

bilaga 4.5 (bifogas) 4.5 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen Fysik, 
inriktning naturvetenskaplig didaktik, inför behandlingen av Örjan Nilssons 
ansökan om internbefordran till professor.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt Mohamed Chaib, sammankallande, Sverker Johansson och Reine 
Rosander att yttra sig över den förslagna beteckningen Fysik, inriktning 
naturvetenskaplig didaktik.

att till presidiet delegera på yttrandet baserad handläggning.

bilaga 4.6 (bifogas) 4.6 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen Organisk 
kemi, inriktning polymera material, inför behandlingen av Karl G Rosells ansökan 
om internbefordran till professor.

Nämnden beslutar

att hos ING hemställa om komplettering av skrivelsen med ämnesbeskrivning.

att till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering.
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bilaga 4 .7 

Se även ärende 5.4

4.7 Skrivelse från IHH avseende begäran att fastställa beteckningen 
nationalekonomi, särskilt teknikutveckling, (The Economics of Technological 
Change) inför behandlingen av t.f. professor Charlie Karlssons ansökan om 
internbefordran till professor (ärende 5.4).

Nämnden beslutar

att hos IHH hemställa om komplettering av skrivelsen med redogörelse för om 
ämnesinriktningen är etablerad vid andra lärosäten inom eller utom landet.

att till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering.

 5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

bilaga 5.1 (bifogas) 

 

5.1 Riktlinjer för behandlingen av framställningar om sakkunnigprövningar i 
anslutning till ärenden om intern befordran. Nämnden beslöt 1998-12-09 att 
uppdraga åt presidiet att till fakultetskonferensen utarbeta förslag till riktlinjer 
för behandlingen av framställningar om sakkunnigprövningar i anslutning till 
ärenden om intern befordran. Rätten för anställd vid HJ att begära motsvarande 
prövning som enligt 4 kap. 11 § Högskoleförordningen gäller för lektorer vid 
myndighetshögskolor bör därvid klargöras.

  

 

Nämnden beslöt 1998-12-09 även att till sakkunniga avseende en från Mohamed 
Chaib inkommen hemställan om intern befordran till professor i pedagogik utse 
följande professorer i pedagogik: Horst Löfgren, Lärarhögskolan i Malmö, Bengt-
Erik Andersson, Lärarhögskolan i Stockholm, och Staffan Larsson, Linköpings 
universitet. Avsägelse från professor Staffan Larsson föreligger.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att bereda ärendet mot bakgrund av de åtgärder som 
vidtagits av professorer inom många ämnen i strid med grundtankarna bakom 
de förändringar av högskoleförordningen som fr.o.m. 1999 har öppnat vägen för 
internbefordran till lektor och professor.

att med beaktande av fortsatt strikta kvalitetskrav söka vägar för utseende av 
internationellt erkända forskare och / eller emeriti till sakkunniga parallellt med 
fortsatt prövning inom ramen för ämnen, där hinder av ovan angivet slag inte 
reses.

bilaga 5.2 (bifogas) 5.2 Skrivelse från ING avseende begäran att utse sakkunniga för bedömning av 
de sökande till en anställning som universitetslektor i Kemi, inriktning analytisk 
kemi.

Nämnden beslutar

att till sakkunniga för bedömning av de sökande till en anställning som 
universitetslektor i Kemi, inriktning analytisk kemi, utse docent Olle Ramnäs, 
Institutionen för kemisk miljövetenskap, Chalmers, och docent Karl G. Rosell, 
ING

bilaga 5.3 (bifogas) 5.3 Skrivelse från ING avseende begäran att utse sakkunniga för bedömning av 
sökande till en anställning som universitetslektor i Byggnadskonstruktion.

Nämnden beslutar

att hos ING hemställa om komplettering av skrivelsen med förslag till 
sakkunniga.

att till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering.

bilaga 5.4 (bifogas) 

Se även ärende 4.7

Skrivelse från IHH avseende sakkunnigprövning av t.f. professor Charlie 
Karlssons ansökan om internbefordran till professor.

Nämnden beslutar

att till presidiet uppdraga beredning av ärendet med särskilt beaktande av valet 
av sakkunniga.
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bilaga 5.5 (bifogas) 

Se även ärende 4.4

Skrivelse från ING avseende sakkunnigprövning av förslag att direktrekrytera 
docent Roy Holmberg, VD vid ING, som professor i Installationsteknik, inriktning 
inneklimat.

Nämnden beslutar

att till sakkunniga för bedömning av docent Roy Holmberg för en anställning som 
professor i Installationsteknik, inriktning inneklimat, utse professor Enno Abel, 
Inst. f. Installationsteknik, Chalmers, professor Tor-Göran Malmström, Inst. f. 
Installationsteknik, KTH, och professor Peter V. Nielsen, Inst. f. Bygningsteknik, 
Ålborgs Universitet.

 6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en 
intern ledamot. 

bilaga 6.1.1 (bifogas) 6.1.1 Forskarkollegiet vid IHH har beslutat tillstyrka en prövning av ekonomie 
doktor Tomas Müllerns docentkompetens. Tomas Müllern är sedan 1996 
universitetslektor vid IHH. IHH föreslår, att professor Martin Lindell, Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, utses till extern granskare och att professor 
Björn Axelsson, IHH, ingår som intern ledamot i docentnämnden.

Nämnden beslutar

att med anledning av ovan angivna skrivelse till protokollet notera, att reglerna 
för ansökan om antagning som docent återfinns i tillämpnings-föreskrifterna till 
Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.3. Därav fram-går, att ärende om 
antagning till docent initieras av skrivelse från den sökande till 
fakultetsnämnden. Vid Högskolan anställd person inlämnar sin ansökan till 
berörd högskoleenhet för ställningstagande, innan ärendet vidarebefordras till 
fakultetsnämnden. Högskoleenhetens ställningstagande skall undertecknas av 
dess chef eller dennes ställföreträdare. Till ansökan skall fogas en på sedvanligt 
sätt upprättad CV och en beskrivning av den sökandes vetenskapliga gärning. 
Förteckningen bör på lämpligt sätt gruppera egna böcker, medverkan i 
samlingsverk, artiklar i vetenskapliga tidskrifter med referee-förfarande, 
konferensrapporter etc.

att hos den sökande resp. IHH hemställa om komplettering i ovan angivet 
avseende samt att uppgift bör tillfogas ansökan om vilket ämne ansökan avser.

att till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering.

bilaga 6.1.1 (bifogas) 

Se även ärende 4.5

Skrivelse från ING avseende Örjan Nilssons ansökan om intern-befordran till 
docent.

Nämnden beslutar

att med anledning av ovan angivna skrivelse till protokollet notera, att enligt 
tillämpningsföreskrifterna till Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.5 fordras för 
anställning som docent vid högskoleenhet vid Högskolan, att personen har 
antagits som oavlönad docent vid Högskolan eller vid annan svensk högskola 
eller vid svenskt universitet. Motsvarande regel återfinns i rektors beslut om 
anställ-ningsformer vid HJ 22 juni 1988. ING äger alltså att utse Örjan Nilsson 
till docent, dock med beaktande av att beslutet enligt beslut i styrelsen för 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 5 juni 1997 § 73 bilaga 6 skall underställas 
rektor för prövning.

 6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger.

7. Framläggande av 
avhandling för doktors- 
eller licentiatexamen 

bilaga 7.1(bifogas)

 

 

 

 

 

 

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen 
samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid 
disputationen. 

7.1 Presidiet beslöt 1999-02-09 att godkänna IHH:s förslag 

att Pontus Braunerhjelm får lägga fram sin doktorsavhandling "Knowledge 
Capital, Firm Performance and Network Production" den 7 april 1999 kl. 10.00.

att professor Niles Hansen, Texas University, Austin, USA, utses till 
fakultetsopponent

att följande tre personer utses som ledamöter i betygsnämnden: 

professor Luc Soete, University of Maastricht 

docent Lars Westin, Umeå universitet
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docent Per-Olof Bjuggren, IHH

att till ordförande vid disputationen utses professor Börje Johansson, IHH.

Se § 3.2 ovan.

bilaga 7.2.1 och 7.2.2 

(bifogas)

7.2 Presidiet beslöt 1999-02-09 att godkänna IHH:s förslag 

att Emilia Florin Samuelsson får lägga fram sin licentiatuppsats "Redovisning och 
växande familjeföretag" den 25 februari 1999 kl. 10.00 i sal B304.

att utse professor Frode Mellemvik, Høgskolan i Bodø, till fakultetsopponent 

att till ordförande vid slutseminariet utse professor Olov Olson, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  

 

 

att utse professor Frode Mellemvik, Høgskolan i Bodø, och professor Olov Olson, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som ledamöter i betygsnämnden.

Presidiet beslöt 1999-02-11 att i enlighet med ändringsförslag från IHH docent 
Roland Persson, HLK, som ledamot i betygsnämnden i stället för den tidigare 
föreslagne docent Mohamed Chaib, Högskolan för Lärarutbildning och 
Kommunikation, som befinner sig i Italien vid den aktuella tidpunkten.

Se § 3.2 ovan.

  

 

8. Övriga frågor

 8.1 HLK:s forskning och forskarutbildning i framtiden. Föredragande rektor Lars-
Erik Olsson, HLK.

Nämnden beslutar

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde

bilaga 8.2.1, 8.2.2 och 
8.2.3 (distribuerat för 
sammanträde 981104) 

bilaga 8.2.4 förslag till 
instruktion (tillställd 
fakultetens medlemmar 
för fakultetsmöte 981201).

bilaga 8.2.5

8.2 Fråga om Hälsohögskolans medlemskap i Fakulteten och förslag till 
erforderliga ändringar i instruktionen för Fakultetsnämnden och därtill hörande 
tillämpningsbestämmelser. Förslag till ny lydelse av instruktion och 
tillämpningsföreskrifter för Fakultetsnämnden har behandlats vid ett möte med 
fakultetens medlemmar 981201 (bilaga 8.2.4). Björn Westbergs förslag till 
ändringar av förslag tillhandahållet inför fakultetsmöte 981201 för att tillgodose 
av Hälsohögskolans rektor Lars Cernerud framförda synpunkter bifogas (bilaga 
8.2.5). 

Frågan om formerna för fakultetssamverkan mellan högskoleenheterna i 
Jönköping har varit föremål för gemensam diskussion mellan forskarna vid 
Högskolan i Jönköping och vid Hälsohögskolan i Jönköping i samband med 
fakultetskonferensen 1999-02-11--12. Deltagarna vid fakultetskonferensen 
beslöt med acklamation att göra följande uttalande: "Forskarna vid 
Hälsohögskolan, Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation, 
Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshög-skolan samlade till 
Fakultetskonferens 11-12 februari 1998 ställer sig enhälligt bakom bildandet av 
en för högskolorna i Jönköping gemensam fakultet. Instruktionen för den 
nuvarande fakulteten vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall ändras för att 
innefatta även Hälsohög-skolan. Tills erforderliga åtgärder har verkställts skall 
den nuvarande Fakultetsnämnden inbjuda företrädare för Hälsohögskolan att 
som adjungerade ledamöter deltaga i verksamheten. En gemensam fakultet 
måste ses som ett steg mot en långtgående integration av all högskole-
verksamhet i Jönköping."
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bilaga 8.2.6

Nämnden beslutar

att godkänna att bifogade förslag till instruktion (bilaga 8.2.6) föreläggs 
Stiftelsens styrelse som underlag för beslut om bildandet av en för Hög-skolorna 
i Jönköping gemsensam fakultet. Instruktionen för den nuvarande fakulteten vid 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall ändras för att innefatta även 
Hälsohögskolan. 

att förslaget till instruktion p. 2.3 1 st. skall ha följande lydelse: "Val till 
Fakultetsnämnden initieras av Rektor för Högskolan i Jönköping och genomföres 
inom respektive högskoleenhet genom enhetschefens försorg."

att som underlag för styrelsens beslut i förslaget till instruktion under punkten 
1.3 vetenskapsområden ange "vårdvetenskap" som en preliminär benämning på 
de för Hälsohögskolan i Jönköping tillkommande vetenskapliga disciplinerna och 

att hos forskarna vid Hälsohögskolan i Jönköping hemställa om yttrande i denna 
fråga för slutlig behandling vid Fakultetsnämndens sammanträde den 29 mars 
1999.

att om representationen i Fakultetsnämnden skall vara proportionell mot antalet 
fakultetsmedlemmar från resp. högskoleenhet, skall förslaget till instruktion p. 
2.2 Ledamöter 1 st. sista raden ha följande lydelse: "3 ledamöter väljs av 
fakultetsmedlemmarna vid HHJ". 

bilaga 8.3 

(bifogas)

8.3 Skrivelse från Clas Wahlbin med förslag avseende utseende av 
hedersdoktorer vid HJ.

Nämnden beslutar

att hos forskarkollegierna vid högskoleenheterna hemställa om förslag till 
hedersdoktorer, som bör vara Fakultetsnämndens sekreterare tillhanda senast 
den 14 april 1999. Förslagen bör vara åtföljda av motiv.

att behandla såväl det från Clas Wahlbin inkomna förslaget som andra förslag till 
hedersdoktorer vid nämndens sammanträde 990503. 

bilaga 8.4 

(bifogas)

8.4 Skrivelse från Jan-Åke Mjureke om att bli medlem i fakulteten i enlighet med 
tillämpningsföreskrifterna till instruktionen p.1.2.

Nämnden beslutar

att antaga Jan-Åke Mjureke som medlem i fakulteten
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 8.5 Förslag om ändring av dag för junisammanträdet från måndag 7 juni till 
onsdag 9 juni, då Björn Westberg inte kan närvara p.g.a. att tidpunkten för ett 
internationellt seminarium avseende ett för rättsvetenskapen väsentligt inter-
nationellt nätverkssamarbete har ändrats. Örjan Nilsson har väckt fråga om ev. 
flyttning av sammanträdet planerat till den 3 maj.

Nämnden beslutar

att Fakultetsnämndens junisammanträdet ändras från måndag den 7 juni till 
onsdag den 9 juni kl. 15 – 17.

att till protokollet notera att Fakultetsnämnden därutöver sammanträder den 29 
mars och den 3 maj, i bägge fallen kl. 15 – 17.

att vid sammanträdet den 29 mars skall bl.a. HLK:s forskningsprogram 
behandlas.

bilaga 8.6 

(bifogas)

8.6 Fråga om Faculty Club, väckt vid fakultetskonferens 1999-02-11--12.

Nämnden beslutar

att den planerade konferensavdelningen på våningsplan 4 i HLK:s nya byggnad 
(D-huset) om möjligt skall inrymma en Faculty Club, d.v.s. en samlingspunkt för 
fakultetens medlemmar och internationella gäster

att det utrymme som har betecknats som seminarierum 027 i så fall skulle 
kunna utgöra sammanträdesrum för Fakultetsnämnden för att därmed 
möjliggöra en nära kontakt med fakultetens medlemmar 
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