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Fakultetsnämnden 990329

Närvarande 

 

 

Benny Hjern (dekanus), Henrik Agndal, Per Davidsson, Sverker Johansson, 
Barbro Lundin, Örjan Nilsson (fr.o.m. ärende 8.1, deltog ej i behandlingen 
avseende § 4.1), Ingvar L. Svensson och Björn Westberg (sekreterare).

Adjungerade ledamöter från Hälsohögskolan: Bo Malmberg (fr.o.m. ärende 8.1) 
och Reine Rosander.

Övriga närvarande: Rektor Lars-Erik Olsson, HLK, t.o.m. ärende 5.4, och 
docent Ingemar Hjort, HLK, ärende 8.3.

§ 1 Dagordning 

bilaga 1

Nämnden beslutar

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 5.4 
avseende lektorat i samhällskunskap och 8.4 avseende ärendeberedning inom 
Fakultetsnämnden 

att p. 8.1, 8.3 och 5.4 i nämnd ordning behandlas omedelbart efter p. 2.

§ 2 Val av justeringsman Nämnden beslutar

att utse Per Davidsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1 (bifogas) 

 

 

 

 

bilaga 3.2 (bifogas)

3.1 Presidiebeslut 1999-03-11. 

Nämnden beslutar

att godkänna presidiebeslut 1999-03-11.

3.2 Presidiebeslut 990322.

Nämnden beslutar

att godkänna presidiebeslut 1999-03-22.

3.3 SUHF har i januari 1999 lagt fram rapporten "En genomlysning av svensk 
forskarutbildning", som finns tillgänglig hos sekreteraren.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera rapporten "En genomlysning av svensk 
forskarutbildning", som finns tillgänglig hos sekreteraren.

 4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 
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bilaga 4.1.1 (utsänd inför 
sammanträde 990222) 

bilaga 4.1.2 (utsänd inför 
sammanträde 990329)

 

4.1 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen Fysik, 
inriktning naturvetenskaplig didaktik, inför behandlingen av Örjan Nilssons 
ansökan om internbefordran till professor. Nämnden beslöt 990222 att 
uppdraga åt Mohamed Chaib, sammankallande, Sverker Johansson och Reine 
Rosander att yttra sig över den förslagna beteckningen Fysik, inriktning 
naturvetenskaplig didaktik. ING har i skrivelse 1999-03-24 föreslagit 
beteckningen Fysik med inriktning mot IT-baserat lärande.

 Nämnden beslutar

att genom förnyat uppdrag hemställa att beredningsgruppen Mohamed Chaib, 
sammankallande, Sverker Johansson och Reine Rosander yttrar sig om en 
eventuell avgränsning av fysikämnet inför behandlingen av Örjan Nilssons 
ansökan om internbefordran till professor. Särskilt skall utvecklingen inom 
ledande lärosäten beaktas.

bilaga 5.3 (utsänd inför 
sammanträde 990329)

4.2 Från ING inkommen 1999-03-24 dagtecknad skrivelse om fastställande av 
ämnesbeteckning och utseende av sakkunniga avseende internbefordran till 
professor i organisk kemi, inriktning bioanalys. Se även ärende 5.3 nedan.

Nämnden beslutar

att fastställa beteckningen organisk kemi, inriktning bioanalys.

  

 

 

 

bilaga 5.1.1 (förelåg vid 
sammanträde 990222)

 

 

 

bilaga 5.1.2 (bifogas)

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

5.1 Vid Nämndens sammanträde 990222 förelåg skrivelse från ING avseende 
begäran att utse sakkunniga för bedömning av sökande till en anställning som 
universitetslektor i Byggnadskonstruktion. Nämnden beslöt att hos ING 
hemställa om komplettering av skrivelsen med förslag till sakkunniga och att 
till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering. 
Till sakkunniga förslås i skrivelse dagtecknad 1999-03-08 biträdande professor, 
docent Björn Engström, Chalmers, och docent Örjan Nilsson, ING.

Nämnden beslutar

att till sakkunniga för bedömning av sökande till en anställning som 
universitetslektor i Byggnadskonstruktion utse biträdande professor, docent 
Björn Engström, Chalmers;

att hos ING hemställa om förslag till ytterligare en sakkunnig, då sakkunnig 
skall anses behörig i ämnet Byggnadskonstruktion; samt

att uppdraga åt presidiet att efter slutförd komplettering handlägga ärendet.

bilaga 5.2 (utsänd inför 
sammanträde 990329

5.2 Vid Fakultetsnämndens sammanträde 1998-12-09 behandlades en skrivelse 
från HLK avseende en från Hans Albin Larsson inkommen hemställan om intern 
befordran till professor i historia med inriktning mot historiedidaktik. Nämnden 
beslöt 1998-11-04 att uppdraga åt presidiet att handlägga ärendet, då det 
föreligger en diskrepens mellan Hans Albin Larssons ansökan, som avser 
anställning som professor i historia med inriktning mot historiedidaktik, och 
HLK:s skrivelse, som använder den övergripande beteckningen professor i 
historia. I en senare inkommen 1998-11-04 dagtecknad skrivelse tillstyrkte 
HLK Hans Albin Larssons ansökan avseende anställning som professor i historia 
med inriktning mot historiedidaktik. Som sakkunniga föreslogs: Professor 
Gunnar Richardson, Skara (Linköpings universitet), Professor Gunilla Svingby, 
Göteborg (Lunds universitet/Malmö högskola) Professor Anders Söderpalm, 
Staffanstorp (Ålborgs universitet). Nämnden beslöt1998-12-09 att hos HLK 
hemställa om ett reviderat förslag till sakkunniga, varvid synpunkten om att en 
och samma person inte bör vara sakkunnig vid såväl docent- som en 
efterföljande professorsbedömning bör beaktas. Även frågan om relevant 
ämnesbeteckning bör prövas på nytt.

I en 1999-03-24 dagtecknad skrivelse föreslås att Anders Söderpalm ersätts av 
professor Bernt Schiller, Göteborgs universitet.

Nämnden beslutar

att till sakkunniga för bedömning av Hans Albin Larsson hemställan om intern 
befordran till professor i historia med inriktning mot historiedidaktik utse 
professor Gunnar Richardson, Skara (Linköpings universitet), professor Gunilla 
Svingby, Göteborg (Lunds universitet/Malmö högskola) och professor Bernt 
Schiller, Göteborgs universitet.
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bilaga 5.3 (utsänd inför 
sammanträde 990329)

5.3 Från ING inkommen 1999-03-24 dagtecknad skrivelse om fastställande av 
ämnesbeteckning och utseende av sakkunniga avseende internbefordran till 
professor i organisk kemi, inriktning bioanalys. Till sakkunniga föreslås Berit 
Smestad-Paulsen, Professor of Pharmacognosy, Institute of Pharmacy, Oslo, 
Per-Erik Jansson, professor i Bioanalys, Karolinska Institutet, och Bo Nilsson, 
docent i klinisk kemi, FOA, Umeå.

Nämnden beslutar

att till sakkunniga för bedömning av internbefordran till professor i organisk 
kemi, inriktning bioanalys, utse Berit Smestad-Paulsen, Professor of 
Pharmacognosy, Institute of Pharmacy, Oslo, och Per-Erik Jansson, professor i 
Bioanalys, Karolinska Institutet;

att hos ING hemställa om förslag till ytterligare en sakkunnig, då 
professorsprövningar skall göras av professorer; samt

att uppdraga åt presidiet att efter slutförd komplettering handlägga ärendet.

bilaga 5.3 (utdelad vid 
sammanträdet)

5.4 Presidiet behandlade 1999-03-11 en framställan från HLK daterad 1999-03-
11 om fastställande av ämnesbeteckningen samhällskunskap för ett lektorat. 
Presidiet beslöt att godkänna ämnesbeteckningen samhällskunskap och att i 
fråga om de behörighetsregler som det ankommer på HLK att fastställa påtala 
den bristande kongruensen i skrivningen. I ämnesbeskrivningen anges, att det i 
samhällskunskap förekommer inslag från disciplinerna statsvetenskap, 
sociologi, nationalekonomi och kulturgeografi. I behörighetskraven anges krav 
på doktorsexamen eller motsvarande i statsvetenskap, ekonomisk historia eller 
kulturgeografi.

HLK har i skrivelse dagtecknad 1999-03-29 hemställt att Fakultetsnämnden till 
sakkunniga utser Folke Vernersson, docent i samhällskunskap, Linköpings 
universitet, och docent Hans Albin Larsson, HLK.

Nämnden beslutar

att till sakkunnig för lektorat i ämnet samhällskunskap utse Folke Vernersson, 
docent i samhällskunskap, Linköpings universitet;

att hos HLK hemställa om klarläggande huruvida den kompetens som erfordras 
för en sakkunnigprövning i ämnet samhällskunskap innefattar ämnet historia; 
samt

att uppdraga åt presidiet att efter slutförd komplettering handlägga ärendet.

  

 

 

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

bilaga 6.1.1 (utdelas vid 
sammanträdet)

6.1.1 IHH tillstyrker universitetslektor Tomas Müllerns ansökan om prövning av 
docentkompetens i företagsekonomi. 

IHH föreslår att professor Martin Lindell, Svenska Handelshögskolan i 
Helsingfors (professor i företagsekonomi, särskilt organisationsteori), utses till 
extern sakkunnig och att professor Björn Axelsson, IHH (professor i 
företagsekonomi, särskilt marknadsföring), ingår som intern ledamot i 
docentnämnden.

Nämnden beslutar

att tillsätta en docentnämnd med professor Martin Lindell, Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors (professor i företagsekonomi, särskilt 
organisationsteori), som extern sakkunnig och professor Björn Axelsson, IHH 
(professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring), som intern ledamot. 

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

 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. 
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bilaga 7.1 

(bifogas)

 

7.1 Civilekonom Per Frankelius, IHH, skall fredagen den 4 juni 1999, 
preliminärt kl. 10.15, försvara sin avhandling i företagsekonomi med titeln 
"Företagande över tid".

IHH föreslår Fakultetsnämnden 

att till fakultetsopponent utse professor Staffan Brege, Ekonomiska 
institutionen, Linköpings Universitet;

att som ledamöter i betygsnämnden utse följande tre personer: 

professor Lars-Gunnar Mattsson, Handelshögskolan i Stockholm

professor Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm

professor Per Davidsson, IHH; samt

att till ordförande vid disputationen utse professor Clas Wahlbin, Högskolan i 
Jönköping.

Nämnden beslutar

att till fakultetsopponent utse professor Staffan Brege, Ekonomiska 
institutionen, Linköpings Universitet;

att som ledamöter i betygsnämnden utse följande tre personer: 

professor Lars-Gunnar Mattsson, Handelshögskolan i Stockholm

professor Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm

professor Per Davidsson, IHH; samt

att till ordförande vid disputationen utse professor Clas Wahlbin, Högskolan i 
Jönköping.

 8. Övriga frågor

bilaga 8.1.1 (bifogas) 

bilaga 8.1.2 (utdelad vid 
sammanträdet)

bilaga 8.1.3 och 8.1.4 
(utdelade vid 
sammanträdet)

 

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

Nämnden beslutar

att till protokollet notera inriktning och uppläggning av HLK:s s.k. 
professorsprogram som det framgår av bilaga 8.1.3 och 8.1.4;

att hos HLK hemställa om dels preciserade beskrivningar av de ämnen 
professorsanställningarna avser och dels förnyad prövning av beteckningen 
Pedagogik med inriktning mot IT-baserat lärande; samt

att uppdraga åt presidiet att efter slutförd komplettering handlägga ärendet.

  

 

 

 

 

 

 

bilaga 8.2 (bifogas)

8.2 Nämnden beslöt 990222 med anledning av Hälsohögskolans medlemskap i 
Fakulteten och förslag till erforderliga ändringar i instruktionen för 
Fakultetsnämnden, 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.

Hälsohögskolan har 980316 avgivit yttrande i ärendet. 

Nämnden beslutar

att bordlägga ärendet, då det avser principiella frågor, som bör beredas 
tillräckligt med tid före ett avgörande.
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bilaga 8.3 (utdelad som 
bilaga 8.6 vid 
sammanträdet 1999-02-22)

8.3 Fråga om Faculty Club, väckt vid fakultetskonferens 1999-02-11--12. 
Nämnden beslöt 1999-02-22 § 8.6 att den planerade konferen-savdelningen 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, och 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. 

Ärendet föredras av byggnadskommitténs ordförande, docent Ingemar Hjort, 
HLK. Det tidigare förslaget har ändrats i fråga om vilka lokalutrymmen som 
skulle kunna användas för en Faculty Club. Förutsättningen är, att denna skulle 
kunna använda en lokal gemensamt med alumni-verksamheten vid HLK. 
Utrymmena saknar dagsljus.

Nämnden beslutar

att godkänna inrymmandet av en Faculty Club i en lokal på våningsplan 4 i HLK:
s nya byggnad (D-huset) som även disponeras av alumni-verksamheten vid 
HLK. 

 8.4 Björn Westberg önskar, att presidiet utarbetar riktlinjer för 
högskolebolagens beredning och ingivande av handlingar. I alltför hög grad är 
underlagen ofullständiga. Fakultetsnämndens beredvillighet att ställa upp även 
vid sent inkomna ärenden kan ha lett till att en stor del av ärendena inges 
endat kort tid innan eller i vissa fall t.o.m. vid sittande sammanträde.

Barbro Lundin ifrågasätter, om kravet på tre sakkunniga numera är erforderligt.

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att utarbetar riktlinjer för högskolebolagens beredning 
och ingivande av handlingar.

att uppdraga åt presidiet att utreda om kravet på tre sakkunniga numera är 
erforderligt.

 
Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern Per, 
Davidsson
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