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STIFTELSEN    PROTOKOLL nr  5  Stiftelsestyrelsen 
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
 
 
Tid:  Måndagen den 22 oktober 2001 
 
Plats:  Styrelsens sammanträdesrum, Högskolan i Jönköping 
 
Närvarande Per Risberg, ordförande 
ledamöter: Lars Isaksson 
  Maria Larsson §§ 88-104 
  Marie Linder §§ 88-104 
  Jennie Pergler 
  Margareta Sandgren 
  Nahid Shahmehri §§ 88-102 
  Clas Wahlbin 
  Mats Winroth 
 
Övriga:  Britt-Marie Bergman, föredragande § 95 
  Roy Holmberg, föredragande § 102 
  Johannes Hylander, planeringschef, adjungerad 
  Henning Johansson, ställföreträdande rektor, adjungerad 
  Kristi Johansson, sekreterare 
  Rolf A. Lundin, föredragande §§ 98-99 
  Pernilla Nilsson vice ordförande utbildning, adjungerad 
  Helena Streijffert, utvecklingschef, adjungerad 
  Jenny Svensson, vice ordförande sociala frågor, adjungerad 
   
 
  § 88 Öppnande 
   

 Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
  
 § 89 Adjungeringar 
 

 Till sammanträdet adjungeras Johannes Hylander, Henning Johansson, 
Pernilla Nilsson, Helena Streijffert och Jenny Svensson. 

 
  

§ 90 Justerare 
 

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jennie Pergler. 
 
  

§ 91 Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen ber att under punkten ”Övriga frågor” få information om läget när 
det gäller MK-utredningen. 
 
Styrelsen fastställer föreslagen dagordning med ovanstående tillägg. 
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§ 92 Föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 93 Verksamheten – viktigare händelser, nuläge och utveckling 
 

./. Rektor informerar om verksamheten (bilaga 1) och kommenterar särskilt 
följande punkter. 

 
 Budgetpropositionen för 2002 ger högskolorna en generell höjning av 

studentersättningen med 3,01 %. Ersättningen för HJS-utbildningarna 
stiger fr.o.m. 2002 med 6,51 % och samma höjning ställs i utsikt  
för år 2003. För 2002 innebär detta en intäktsökning med ca 2 mnkr för 
HJ. 
 
Rationaliseringsvinsten för nuvarande fackhögskolorna inom HJ av 
samgåendet mellan HJ och HHJ beräknas till ca 10 mnkr. Hälften av denna 
vinst kommer HJ:s nuvarande fackhögskolor tillgodo under 2002. Andra 
hälften används, tillsammans med balanserade vinstmedel hos stiftelsen, till 
ett bidrag till HHJ för att klara full HS-nota 2002. Detta bidrag till HHJ:s 
betalningsförmåga kommer att trappas av framöver. Syftet är att underlätta 
och jämna ut övergångsförändringarna för HHJ. 

   
 

§ 94 Studerandefrågor och studentkårens verksamhet 
 

 Jennie Pergler informerar om studentkårens verksamhet. 
 
 Studentkåren diskuterar samarbete med föreningen ”På Stan” för att göra 

Jönköping mer attraktiv för studenterna. 
 
 Den 14 november arrangerar kåren tillsammans med Studenthälsan 

”Hälsans Dag” och den 28 november infaller årets ”Kontaktdag”. 
 
 Studerandesektionerna kommer att bilda studerandeföreningar. 

Hälsohögskolans studentkår bildar en studerandeförening som kommer att 
tillhöra Jönköpings Studentkår fr.o.m. 1 januari 2002.   

 
 Styrelsen diskuterar studentbostadssituationen. Jenny Svensson meddelar att 

alla studenter har fått bostäder under hösten, varför inga krisåtgärder har 
behövt vidtagas. Drygt 2.900 studenter bor ”högskolenära”, på cykel- eller 
gångavstånd från högskolan. 

 
 Ordföranden meddelar att nettotillskottet av studentlägenheter är 230 och 

ytterligare 200-250 ”högskolenära” studentlägenheter planeras. Vid 
beräkning av behovet av lägenheter måste man nu också ta hänsyn till att 
andelen studenter som kommer från övriga landet, d.v.s inte från 
Jönköpingsregionen, kommer att öka. 

 
 Studentboendet i Nässjö är fullsatt och fler bostäder kommer att erbjudas i 

Nässjö, ev. med erbjudande om bil. 
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 § 95 Ekonomi: Operiodiserad rapport för 3:e kvartalet 2001 m.m. 
 
 Ekonomichefen Britt-Marie Bergman redogör för den operiodiserade  
./. rapporten för tredje kvartalet 2001 (bilaga 2). Prognoserat helårsresultat för 

stiftelsen är nu drygt 1 mnkr. 
 
 HLK räknar ej med att nå uppdraget för 2001. Trots detta kommer HLK 

att göra ett nollresultat, då intäkterna från överskottsfonden balanserar 
förlusten. För hela HJ uppväger övriga fackhögskolor överprestationer, så att 
det totala uppdraget i antal helårsstudenter beräknas kunna nås. 

 
 Henning Johansson meddelar att HLK även framöver kommer att ha vissa 

problem med att nå uppdraget. Man kan komma att begära en minskning 
med 50-60 platser för år 2002 i förhållande till planerat ökat uppdrag. HLK 
kommer att ha ett extra styrelsemöte den 29 oktober. HLK räknar dock med 
att klara budgeterat nollresultat för 2002. Det är viktigt att minnas vad som 
ligger bakom svårigheterna att nå uppdraget. När 4-9 lärarutbildningarna 
startade var det okänt vilken bredd på fristående kurser som måste erbjudas 
studenterna. Kravet på utbud av fristående kurser skapade problem och antal 
studenter som tog magisterexamen minskade. En lösning hade varit att ta in 
fler studenter på 4-9 lärarutbildningen. I den nya lärarutbildningen kommer 
man att bli stramare i sina inriktningar och specialiseringar till områden där 
det finns lärare och  möjligheter att ge fulla kurser. Dessa möjligheter ökar 
när utbildningarna är fullt utbyggda. En lösning är att erbjuda möjligheter 
till samarbete med närliggande högskolor för de något snävare 
inriktningarna. 

 
 Styrelsen diskuterar vilka medel och tillgångar – överskottsmedel och lager 

av tidigare helårsprestationer - som kan användas för att reglera budgeten för 
fackhögskolorna och möjligheterna att fondera överskottsmedel inför ”svåra 
år”. Styrelsen enas om att ha en första diskussion i  frågan vid 
överläggningarna i december och att behandla frågan i styrelsen i februari 
2002, i samband med bokslutet. 

 
 Ordföranden påpekar åter att det är av yttersta vikt att högskolan har ett bra 

early-warning-system i organisationen. 
 
 Ekonomichefen informerar om att IHH har justerat sin prognos och inte 

kommer att lyfta ner medel från avkstningen på det fasta stiftelsekapitalet 
som tidigare planerats. ING kommer att ha fler NT-SVUX studenter än 
beräknat. Många lärosäten har inte nått sina NT-SVUX-mål, varför man 
troligen kommer att få betalt för verkligt antal NT-SVUX-studenter. ING 
har problem med datorstölder, vilket innebär att fler datorer än budgeterat 
måste köpas in. ING:s säkerhetssystem kommer att ses över. Styrelsen 
kommer vid nästa sammanträde att få en rapport om stölder och stöldskydd 
vid högskolan. 

 
 Ekonomichefen kommenterar prognosen på stiftelsenivå. Fackhögskolorna 

kommer inte att lyfta ner budgeterade forskningsmedel från stiftelsen under 
året. Resultatet blir sämre än budget på grund av lägre marknadsvärde på 
stiftelsens värdepapper än bokfört värde, totalt –6,5 mnkr. Stiftelsen måste 
reservera i bokslutet för denna potentiella realisationsförlust. 
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 Ordföranden påpekar att det har varit ett turbulent år för värdepapper. Om 

koncernen klarar nu prognoserat resultat får vi vara nöjda. 
 
./. Ekonomichefen går igenom PM ang grundutbildningsuppdraget (bilaga 3)  
./. och PM ang överskottsfonder avseende pensionsmedel (bilaga 4), vilka 

tidigare utsänts till styrelsen. Delårsprognosen visade på ett underskott på 
5,5 mnkr, idag är prognosen -1,2 mnkr. Underskottet balanseras med att 
lyfta ner 1,2 mnkr ur lagret av tidigare helårsprestationer. Dessa siffror är 
beaktade i prognosen. Höstens antagningsarbete har givit bra resultat. 

 
 Överskottet från pensionsmedlen, enligt nu beräknade belopp, finns 

medtagna i prognosen. Det slutliga värdet av detta överskott presenteras i 
februari 2002. 

 
 En skrivelse till skattemyndigheterna om överskottet av pensionsmedlen för 

år 2000 och effekterna i därav kommer att överlämnas till skattemyndig- 
./. heterna den 25 oktober (bilaga 5). 
 
 Styrelsen beslutar på förslag från ekonomichefen att styrelsens sammanträde 

i februari 2002 ändras till att äga rum måndagen den 25 februari (tidigare 
datum 11 februari). 

 
 
 § 96 Samgående med Hälsohögskolan 
 
 Enligt förslag från planeringschefen beslutar styrelsen att delegera till rektor 

att se över instruktioner och liknande inför samgåendet med  
./. Hälsohögskolan (bilaga 6). 
 
 Stig Berg, t.f. rektor vid HHJ sedan drygt ett år tillbaka, informerar från 

arbetet i organisationskommittén. Läget är mycket bra. En systematisk 
genomgång har gjorts. HHJ går in som en egen enhet i HJ, vilket 
underlättar övergången. Personalen verkar nöjd. Studenterna är lite oroliga 
för sin ställning inom Jönköpings studentkår. HHJ har bra relationer med 
studentkåren. 

 
 Jennie Pergler informerar om det pågående beredningsarbetet inom 

Hälsohögskolans kårfullmäktige. 
 
 Stig Berg meddelar att HHJ kommer att ha sex professorer, varav en 

kvinnlig, från årsskiftet. Flera bra nyrekryteringar är på gång. Inom HHJ 
diskuteras ämnet medicinsk bildvetenskap, och man lägger kraft på att få 
skapandet av diagnostisk bild (röntgen) accepterad som utbildningsterm. 
Linköpings universitet är positiv till magisterexamen i gerontologi, ett ämne 
med stor potential där HHJ är internationellt framstående. 
Forskarutbildningen startar när HJ fått beslut om vetenskapsområde.  

 
Budgeten för HHJ kräver ökade intäkter. Det kommer att ta ett par år att få 
HHJ:s budget i balans. Viss personal kommer att gå över till HS. En plan 
finns för att minska administrationen vid HHJ. Idag saknas 7 % av 
lönesumman för lärarna, vilket man skall försöka balansera med minskad 
undervisning och ökad uppdragsutbildning och -forskning. Det finns en 
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relativt bra efterfrågan på uppdragsutbildning från länets kommuner. 30 nya 
platser för 2003 och ytterligare 30 för 2004 ger goda intäkter. Under 2003 
tillkommer dessutom 9,9 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder – en utjämning 
av de skillnader som tidigare varit mellan olika landsting. En viss samverkan 
med läkarutbildningen på Ryhov äger rum. HHJ och ING samarbetar redan 
nu och goda möjligheter finns för samarbete med HLK och ING inom 
handikappområdet. 
 
Rektor informerar om att idén om gemensamma kontaktdagar för HLK och 
HHJ väckts. 
 
Rektor informerar om chefsrekryteringen för HHJ. En rekryterings-
kommitté är bildad. Annonseringen gav bra svar och ett namn har förts 
vidare av rekryteringskommittén till valförsamlingen. 
Rekryteringskommitténs kandidat besökte Jönköping den 17- 20 oktober. 
Rektor har som stiftelsens verkställande ledamot avtalat om att det formella 
anställningsavtalet kommer att skrivas direkt efter den 1 januari 2002. 
Tillträdesdagen är ännu inte klar. 
 
Ordföranden har träffat slutkandidaten och anser att hon är mycket lämplig. 
Personen är nationellt och internationellt känd.     
 

 
§ 97  Information om Science Park och Creative Center  
 
I samband med lunchen gör styrelsen studiebesök vid Science Park. Olle 
Nåbo, VD för Science Park samt Therese Sjölund, Joacim Nilsson och 
Magnus Lundin informerar om verksamheten och planerna för Science Park 
som helhet, Creative Centers verksamhet för att initiera och ”inkubera” 
studentföretag och för den planerade Lab- och Inspirationsmiljön. 
 
Styrelsen visar stort intresse och beslutar att ett nytt besök på Science Park 
skall äga rum vid styrelsens sammanträde i maj/juni 2002. 

 
 
§ 98 Förfrågan från IHH om särskilt bolag för uppdrags-

verksamhet med aktieägartillskott från stiftelsen 
 

./. Rolf A. Lundin informerar om bakgrunden till IHH:s förfrågan (bilaga 7). 
 
Helena Streijffert informerar om den associationsrättliga utredning som 
gjorts i frågan och att den inte uppenbarat några hinder för bolagsbildning. 
Under förutsättning att sagda bolagsverksamhet avser ”utbildning och 
forskning på internationellt hög nivå” bör stiftelsestadgans ändamålsparagraf 
ej lägga hinder i vägen. Ej heller avtalen med staten – det längre ramavtalet 
resp de korta utbildningsavtalen – lägger några hinder i vägen. 
 
Henning Johansson ställer frågan om ett bolag av detta slag inte borde vara 
något för fackhögskolor i samverkan. Innovativt lärande kan få en stor 
marknad i näringslivet, vilket får till följd ett behov av kompetens för 
marknadsföring av uppdragsutbildning. 
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Lars Isaksson är ej beredd tillstyrka bildandet av ett dotterbolag till IHH på 
nuvarande underlag. Med hänsyn till hur diskussionerna inom regeringen 
gått tidigare, måste frågan belysas mycket tydligt och kräver juridiskt och 
taktiskt tänkande. HJ bör inte utmana staten genom nya bolagsbildningar 
med mindre än att vi i förväg kan övertyga oss om att det inte är 
kontroversiellt. Det är helt uppenbart att frågan principiellt måste behandlas 
lika för alla bolag, om och när det blir aktuellt. 
 
Rektor anser att en djupare rättsutredning behövs för att helt klargöra den 
juridiska frågan. När det gäller lämplighetsfrågan informerade han om 
statens nya syn på de s.k. holdingbolagen. Till en början fick vissa lärosäten 
speciella tillstånd från regeringen att bilda holdingbolag. Enligt förslag i 
Budgetpropositionen kan alla lärosäten starta holdingbolag utan särskilt 
tillstånd från regeringen. 
 
Mats Winroth önskar få skillnaderna mellan uppdragsverksamheten på IHH 
och de övriga fackhögskolorna belysta. Hur ersätts de egna lärarna i 
förhållande till anställda utifrån? Hur skall eventuella överskott fördelas? 
 
Nahid Shahmehri undrar vad som hindrar IHH att arbeta som önskat med 
uppdragsutbildning inom det egna bolaget med medel från exempelvis 
pensionsöverskottet. Underlaget är för tunt. Nahid Shahmehri föreslår 
återremiss av ärendet. 
 
Jennie Pergler anser att medel till bildande av nya bolag inte får tas från 
studenterna samt att man måste vara uppmärksam på att studenter i 
grundutbildningen inte drabbas när lärarresurser läggs på 
uppdragsutbildningar. 
 
Maria Larsson anser att IHH har ett spännande koncept och att det är bra 
att nya vägar prövas. Kanske är ärendet inte så känsligt på regeringsnivå, 
men en avstämning måste göras. Det är bra om övriga fackhögskolor är 
intresserade av ett gemensamt bolag, då detta kan vara en ny väg för 
tvärvetenskapligt samarbete. Anser att ärendet bör återremitteras för att 
stämmas av med övriga bolag. 
 
Rektor anser att rättsutredningen bör förstärkas och fullständigas. 
Motiveringarna för ett konkret bildande av ett bolag av detta slag med 
eventuellt tillskott från stiftelsen måste komma från IHH. 
 
Lars Isaksson upprepar att frågan måste beredas ytterligare inför 
styrelsebeslut och att mervärdet av och säkerheten i ett bolag för 
uppdragsutbildning måste belysas. Han önskar också mer information om 
de nämnda bolagsbildningarna på andra lärosäten. Styrelsen måste också 
kräva att få besked om hur övriga bolag ställer sig. 
 
Ordföranden är i grunden positiv till idén, men anser att den måste 
utvecklas närmare både med hänsyn till rättsläge, relationena med staten och 
konsekvenserna på lite sikt för HJ. Det är positivt att IHH arbetar offensivt. 
Kanske kommer även t.ex. HLK senare att behöva ett eget dotterbolag för 
uppdrag inom Life-Long-Learning och lärande organisationer – privata och 
offentliga. Denna typ av bolag får ej bli ett resursdränage för ”ordinarie” 
verksamhet. Incitamentsfrågan för forskare och lärare måste belysas – hur 
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skall de lärare som arbetar i bolaget betalas/belönas. En av huvudfrågorna 
måste vara vad som är inriktningen/affärsidén för dotter-dotterbolagen. En 
tydlig koppling till IHH:s inriktning måste framgå, så att inte ett bolag 
skapas som lever ett helt separat liv. HJ och dess dotterbolag är inte 
reservationslöst i den internationella utbildningsbranschen utan i utvalda 
nischer och med klara krav från våra intressenter. 
 
Maria Larsson undrar vilka hinder som finns att koppla in övriga 
fackhögskolor i bolaget. Affärsidén är viktig. Hur kan man sälja idén till 
andra utbildningsenheter, företag eller enskilda studenter. 
 
Marie Linder stödjer en återremiss. Tanken på ett gemensamt bolag med 
tvärvetenskaplig inriktning känns viktig. Det vore intressant att utreda om 
det är möjligt. HJ som stiftelse har  unik möjlighet att pröva sådan 
verksamhet. 
 
Rolf A. Lundin ifrågasätter om fackhögskolornas olika inriktningar och 
marknader är lämpade att hantera i ett gemensamt bolag för 
uppdragsutbildning. Ordföranden instämmer i denna tveksamhet. 
 
Diskussionen sammanfattas av ordföranden: 
 
1. Styrelsen anser att idén är positiv och intressant. 
 
2. Rektor måste kontrollera ytterligare om frågan är kontroversiell ”i 

systemet” respektive rättsligt. 
 
3. Verksamhetsinriktningen i ett IHH-dotterbolag måste preciseras 

med hänsyn till frågorna i diskussionen. Detta är lika viktigt för ett 
beslut som punkt 2. 

 
4. Rektor  bör belysa för- och nackdelar med – på sikt – ett eller kanske 

fyra dotter-dotterbolag för uppdragsutbildning på svenska och 
utländska marknader. 

 
5.  För beslut om tillstånd att starta ett dotterbolag måste även förslag 

om de mera ”tekniska” frågorna om bolagsbildning och 
bolagsordning, finansiering via IHH:s eller koncernens 
balansräkning, risknivå etc. föreligga. 

 
Styrelsen beslutar att rektor, utvecklingschef och planeringschef skall besvara 
ovanstående frågor 2 och 4 på bred basis. Frågorna 3 och 5 måste givetvis 
besvaras av IHH. Underlaget till styrelsen måste – åtminstone 
konsekvensmässigt – beakta hela högskolans intressen, även om det första 
beslutet om tillstånd att starta ett dotterbolag endast skulle avse IHH. Med 
ett sådant underlag kan styrelsen fatta beslut i frågan vid sammanträdet den 
4 december 2001. 
 

  
§ 99  Policy för resultatdel i lönen 

 
 Styrelsen har inför sammanträdet fått ett underlag från planeringschefen för  
./. beslut om policy för variabel del i lön (bilaga 8). 
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./. Rektor presenterar vid bordet en kort PM  (bilaga 9). Denna PM har 
tillkommit efter diskussion med fackliga företrädare vid HJ och dess syfte var 
att undanröja missuppfattningen att policyn skulle kräva att den fasta lönen 
minskade. (Vid MBL-förhandlingarna förklarade sig facken nöjda med vad 
som sades i PM:en.) 

  
Lars Isaksson anser att förslaget är för tunt och att det borde skapas en 
referens till högskolans mål. Vissa parametrar för mervärdesprestationer bör 
ställas upp så att måluppfyllelse för dessa prestationer går att mäta och kan 
ligga till grund för lönebonus för alla anställda. 

 
 Ordföranden tackar för belysande underlag och ser förslaget som ett första 

steg till ett nytt bonussystem som omfattar även andra generella kriterier än 
externa intäkter.  

 
 Rolf A. Lundin förklarar bakgrunden till IHH:s hemställan om att vidga 

bonussystemet inom IHH. Det behövs ett beslut för att ge incitament för 
fler än professorer och docenter att söka externa intäkter. 

 
 Ordföranden kan inte se några hinder för IHH att utvidga nuvarande 

bonussystem till ytterligare grupper av anställda i väntan på ett mera 
komplett system och policybeslut. 

 
 Henning Johansson påpekar att endast 10-15 % av HLK:s personal arbetar 

med verksamhet som är direkt berörd av externa medel. Indirekt finns dock 
många fler som genom sitt arbete bidrar till externa intäkter, ex. de som 
arbetar med Ladok-registrering. En policy skulle kunna innefatta särskilda 
uppgifter i förhållande till normalarbetsuppgifter. 

 
 Lars Isaksson önskar att HJ så småningom hittar ett system för bonuslön 

som inte enbart är baserat på externa intäkter. Ett system där alla 
merprestationer ersätts. 

 
 Maria Larsson anser att IHH direkt  borde kunna utvidga det nuvarande 

bonussystemet till andra anställda efter sina behov. En policy för 
bonussystem för hela högskolan bör dock omfatta andra kriterier än externa 
intäkter och också kunna omfatta alla anställda med dessa utvidgade 
kriterier, och detta är en grannlaga uppgift som måste få ta tid. 

 
 Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor, planeringschef och utvecklingschef 

att bereda förslag till policy för incitamentslön som kan avse alla anställda 
vid HJ. Förslaget bör innefatta flera generella kriterier än externa intäkter 
och kan även omfatta individuella kriterier, som kan kategoriseras i olika 
grupper av arbetsuppgifter. Under tiden kan rektor besluta om i vilken 
omfattning nuvarande bonussystem baserade enbart på externa inräkter skall 
tillämpas. 

 
 
 § 100  Studenternas rättssäkerhet 
 
 Helena Streijffert föredrar förslag till beslut om organisation inom HJ med 
./. olika besvärsinstanser för att säkerställa studenternas rättssäkerhet. 
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 Pernilla Nilsson bekräftar att förslaget ger studenterna vid HJ samma 
möjligheter som studenterna i övriga högskolesystemet och är ett steg i rätt 
riktning.  

 
./. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 10) och uppdrar åt rektor 

och utvecklingschefen att återkomma med förslag på instruktioner och 
bemanning för de föreslagna nämnderna. 

 
 
 § 101  IT-utredningar – läget 
 
 Rektor informerar om pågående IT-utredningar. 
 
 HS styrelse har fattat beslut om en för fackhögskolorna gemensam IT-

nämnd. Ordföranden konstaterar att frågan samverkan kring gemensamma 
anställningar av personal med hög datakompetens och andra resursfrågor 
återstår att lösa. 

  
 Rektor meddelar att högskolan för närvarande inte har medel att bilda ett 

Open Source Center. 
 
 Styrelsen har för kännedom fått del av rektorsbeslut om Medel för planering  
./. av IT-kompetens för entreprenöriell utveckling (bilaga 11). 
 
 
 § 102  JTH-projektet – läget 
 
 Rektor anmäler att Sofia Hylander anställts som projektassistent för såväl 

JTH-projektet som för  forskningsfondsprojektet. Bo Apelqvists utredning 
om det specifika tekniska innehållet i en framtida JTH pågår f.n. 

 
 

§ 103  Regeringens proposition ”Den öppna högskolan” 
 
 Helena Streijffert föredrar en lägesredovisning över det arbete som pågår och 

planeras på HJ med bäring på regeringens proposition ”Den öppna  
./. högskolan” (bilaga 12). 
 
 Maria Larsson anser att det i propositionen finns mycket som är matnyttigt 

och till gagn för högskolan. 
 

Ordföranden tycker att det verkar som om HJ ligger långt framme i sitt 
arbete i de avseenden propositionen behandlar och ställer frågan inom vilket 
område HJ kan ha störst chanser att dra nytta av nya resurser. 
 
Helena Streijffert anser att HJ har en möjlighet att genom bl.a. Centrum för 
Livslångt Lärande på HLK arbeta med frågor om validering, breddad 
rekrytering och nya vägar till högskolan. 
 
Margareta Sandgren kommer i sin dialog med regeringen informera om 
utvecklingen av de olika delarna inom den aktuella propositionen.  
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Styrelsen beslutar att följa HJ:s arbete med de i propositionen nämnda 
frågorna genom en återkommande punkt på dagordningen där rapportering 
kan ske om olika händelser som har anknytning till propositionen. 

 
 Ordföranden påminner om att Antagnings- och examensnämnden i februari 

1999 fick i uppdrag av styrelsen att vara innovativa och pröva nya former för 
antagning. 

 
 Helena Streijffert meddelar att frågan om behörighet och urval kommer att 

ingå i uppdragen till fackhögskolorna inför 2002 och kommer att 
rapporteras till styrelsen i samband med övriga åtgärder som vidtas med 
anledning av propositionen.  

 
 

§ 104  Stöd till forskningen från regionen – lägesbeskrivning 
 

 Ordföranden informerar om att drygt 80 företag anmält intresse för att 
stödja forskningen vid HJ. Ett stort arbete pågår för närvarande med att 
konkretisera avtal med företagen. Arbetet har kommit halvvägs mot målet 
att få ett stöd från näringslivet på 50 mnkr under åren 2002-2008. En 
information via massmedia om hur de nya resurserna är tänkta att användas 
kommer att äga rum vid en presskonferens den 24 oktober 2001. Den 31 
oktober kommer en avstämning att ske med länsstyrelse, landsting och 
kommunförbundet om stödet från den offentliga sektorn för hitta en tidplan 
som stämmer överens med stödet från näringslivet. 

 
 Maria Larsson anser att landstingets ställningstagande är avgörande för 

kommunerna. Kommunerna måste även se en kommunal nytta av 
bidragsgivningen. 

 
  
 § 105  Försäkring för studenterna vid HJ 
 
 Helena Streijffert informerar om att offert inkommit för en ny 

studentförsäkring som omfattar utlandsstudier och att ett avtal förmodligen 
kommer att tecknas endera dagen. 

 
 

§ 106  Relationerna med staten m.m. 
 
 Rektor redogör från träff med politiska kontaktpersoner den 3 september 

samt från besök av Per Unckel den 6 september. 
  
 Margareta Sandgren uttrycker riksdagsledamöternas uppskattning av besöket 

på högskolan den 10 september. 
 
 Lars Isaksson meddelar att rektors information till Landstingsfullmäktige 

den 16 oktober mottogs som mycket bra. Rektor nämnde i det 
sammanhanget att han i ett längre möte träffat Landstingsfullmäktiges 
allmänpolitiska utskott den 11 oktober. 
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 Rektor meddelar att nästa träff med Jönköpingsbänken tillsammans med 
representanter från länsstyrelsen kommer att äga rum i Stockholm den 31 
oktober. 

 
 
 § 107  Övriga frågor 
 
 Henning Johansson meddelar att någon utredare ännu inte är utsedd för 

MK-utredningen. Monica Thiel och Anders Åstrand, båda från HLK, 
kommer att göra en första presentation av arbetet kring utredningen i mitten 
av november 2001. Ordföranden anser att frågan nu börjar brådska med 
hänsyn till konkurrensen om studenter och utvecklingen på marknaden för 
informatörer. 

 
 

§ 108  Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde äger rum den 4 december med start kl 09.00 och 
föregås av årliga överläggningar med bolagens och HHJ:s ledning och 
studeranderepresentanter den 3 december. 
Plats: Gyllene Uttern, Gränna. 
 
 
§ 109 Avslutning 
 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Kristi Johansson 

 
Justeras 
 
 
 
Per Risberg    Jennie Pergler 


