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Tid

Onsdagen den 14 juni 2006 kl. 10.00

Plats

Room at ING

Närvarande

Susanne Hansson (handläggare/sekreterare), Benny Hjern (dekanus), Örjan
Nilsson, Birgitta Sidenvall (prodekanus), Olle Östklint

Ej närvarande

Marie Larsson Linton (sekreterare), Peter Nilsson

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Dagordningen fastställs.
2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
att utse Olle Östklint att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4.

4. Fråga om
- ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor,
docent och professor samt
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller
befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Bilaga 4.1

4.1 Professor i Handelsrätt/ Professor of Commercial Law, IHH
Jönköping International Business School is planning to recruit Professor Jan
Andersson as professor in Commercial Law / Handelsrätt.
Jan Andersson was evaluated for a position as full professor in Private Law at
Bergen University 2000-09-28. He started his position as professor in Bergen
2001-03-01. The evaluator’s statement is enclosed as attachment 1. He is also
appointed as adjunct professor at Linköping University since 2004. The
Norwegian private Law is the same as Swedish civilrätt. Most of Jan
Anderssons research production is within Commercial Law (more precisely in
Company Law, International and Comparative Company Law, Contract
Law, Law and Economics, The Legislator and the Law). Commercial Law is
one part of Private Law but the subject name Commercial law gives a better
description of Jan Andersson’s main research areas.
Jönköping International Business School proposes that the subject name
Commercial Law should be used for Professor Jan Andersson instead of the
wider subject name Private Law.
A Swedish subject description for Commercial Law was decided by the
Faculty Board on 2002-12-18.
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Subject description /Ämnesbeskrivning:
Handelsrätt omfattar juridik av betydelse för företagande och näringslivsutveckling.
Ämnesbredden täcker i första hand in civilrätt, skatterätt, processrätt och straffrätt. Den
internationella inriktningen är uttalad och inbegriper EG-rätt, internationell privat- och
processrätt, dubbelbeskattningsavtal och andra internationella konventioner av betydelse
för företag och deras anställda. Civilrätten omfattar ämnets centrala delar, främst avtals-,
köp- och annan förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, associationsrätt, kredit- och
obeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och marknadsrätt samt rättslig reglering av
finansiella instrument. Skatterätten är inriktad på nationellt och internationellt
verksamma företag och individer. Processrätten omfattar främst civil- och
förvaltningsprocess. Ämnesbredden återspeglas såväl genom det stora urvalet av olika
rättsområden som genom studiet av samverkan mellan olika rättsvetenskapliga discipliner
så som det kommer till uttryck i t.ex. rättslig reglering av finansiella marknader och av
elektronisk handel. Utnyttjandet av rättsvetenskaplig metod kan ses som en
sammanhållande länk mellan berörda delområden och intar därmed en central plats i
den handelsrättsliga forskningen.

Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board
decides as follows:
-

The subject name will be professor of Commercial Law, which is a
subject name used by universities in Sweden as well as abroad.
Professor Jan Andersson was evaluated for a professorship in 2000 at
the University of Bergen and he is adjunct professor at Linköping
University so no further evaluation should be necessary in order to
appoint him as professor at JIBS.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

-

Bilaga 4.2

att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning är uppenbart
obehövlig eftersom Professor Jan Andersson redan är
sakkunnigprövad för en professur vid universitetet i Bergen, samt
att godkänna ämnesbenämningen Commercial Law / Handelsrätt för
professuren ovan.

4.2 Adjungerad professor i specialpedagogik, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation planerar att anställa Rune J.
Simeonsson som adjungerad professor i specialpedagogik.
Rune J. Simeonsson har sedan 1981 varit verksam som professor i education /
pedagogik vid University of North Carolina at Chapel Hill. Vid samma
universitet utsågs han till Research Professor of Psychology 1990. Han är även
Adjunct Professor of Medical Psychology at the department of Psychiatry at
Duke University Medical Center. Vid Mälardalens högskola är han
gästprofessur i specialpedagogik. Han har uppenbart lång erfarenhet som
professor och bör därför kunna utses till gästprofessor vid HLK utan ytterligare
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prövning.
Ämnesbenämningen specialpedagogik och dess ämnesbeskrivning beslutades av
fakultetsnämnden samtidigt som ärendet rörande forskarutbildning vid HLK
beslutades, 2005-03-16.
Ämnesbeskrivning:
Specialpedagogik är en disciplin som studerar undervisning och lärande för
individer med särskilda kompetenser som är i behov av särskilda pedagogiska
stödåtgärder. Specialpedagogiken förstärker också den pedagogiska fokuseringen av
forskning med anknytning till hur skola och samhälle kan utvecklas till miljöer för
delaktighet och lärande där alla är inkluderade. Specialpedagogisk forskning träder
in när den allmänna pedagogiken inte bedöms räcka till.
Högskolan för lärande och kommunikation hemställer, med hänvisning till
bifogade handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

utan ytterligare prövning och med hänvisning till Rune J. Simeonsson
långa erfarenhet som professor i pedagogik och psykologi, kan förordna
Rune J. Simeonsson på ovanstående befattning som gästprofessor i
specialpedagogik.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning är uppenbart obehövlig
eftersom Professor Rune J. Simeonsson har 25 års erfarenhet som
professor inom ämnesområdet specialpedagogik.

4.3 Professor i pedagogik, med inriktning mot specialpedagogik/habilitering,
HLK
Högskolan för lärande och kommunikation planerar att anställa Eva BjörckÅkesson som professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik/
habilitering.
Eva Björck-Åkesson har tidigare sakkunnigprövats för en professorstjänst i
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik/habilitering vid Mälardalens
högskola. Eva Björck-Åkessons sakkunnigprövning för tjänsten vid
Mälardalens högskola återfinns i bilagan.
Högskolan för lärande och kommunikation ber att få inkomma med en
ämnesbeskrivning i början av hösten 2006.
Högskolan för lärande och kommunikation hemställer, med hänvisning till
bifogade handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

godkänner ämnesbenämningen professor i pedagogik med inriktning
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mot specialpedagogik/habilitering, då detta är en vedertagen
benämning vid andra högskolor (i det här fallet t.ex. vid Mälardalens
högskola),
godkänner att ämnesbeskrivningen lämnas in till fakultetsnämnden för
beslut i början av hösten 2006, samt
med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Mälardalens
högskola, godkänner att Eva Björck-Åkesson utan ytterligare
sakkunnigprövning kan förordnas på ovanstående befattning.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.4

att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning är uppenbart
obehövlig eftersom Professor Eva Björck-Åkesson redan är
sakkunnigprövad för en professur i pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik/habilitering.

4.4 Professor i logistik, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-03-23) avseende rekrytering av en professor i logistik.
Ämnesbeteckningen är vedertagen med utbildning och forskning vid ett stort antal tekniska och
ekonomiska institutioner varför vi anser att beteckningens lämplighet ej behöver prövas vid
någon annan fakultet.
Vi anhåller härmed om att fakultetsnämnden för den aktuella anställningen fastställer ämnesbenämningen Logistik med följande ämnesbeskrivning:
Ämnet logistik avser det vetenskapliga studiet av aktiviteter i en försörjningskedja för effektiva flöden
av varor, tjänster och därmed relaterad information. Ämnesområdet tar en teknisk utgångspunkt och
är inriktat på analys, utformning och styrning av det industriella företagets materialförsörjnings- och
distributionssystem.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Anders Segerstedt, Industriell logistik, Industriell ekonomi och
samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet,
Professor Mats Abrahamsson, Logistik, Ekonomiska institutionen, Linköpings
universitet, och
Professor Mats Björkman, Produktionssystem, Institutionen för konstruktions- och
produktionsteknik, Linköpings universitet.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-04-06:
-

att godkänna ämnesbenämning och ämnesbeskrivning enligt ovan,
att godkänna professor Anders Segerstedt och professor Mats Björkman som
sakkunniga i ärendet, samt
att uppdra åt presidiet att utse en ny tredje sakkunnig eftersom professor Mats
Abrahamsson åberopat jäv efter att ha sett namnen på de som sökt tjänsten.

2006-04-28
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2006-04-27, med hemställan om att fakultetsnämndens
presidium utser en tredje sakkunnig inför sakkunnigprövningen av professor i logistik.
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Förslag på sakkunnig:
-

Professor Hans-Henrik Hvolby, Produktions- och materialstyrning, logistik, Dept of
Production, Aalborg Universitet.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-04-28:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Professor Anders Segerstedt,
Professor Mats Björkman och Professor Hans-Henrik Hvolby angående en
professur i Logistik vid ING.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.5

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.5 Professor i Omvårdnad, HHJ
Hälsohögskolan planerar att anställa Gerd Ahlström som professor i
omvårdnad.
Gerd Ahlström har tidigare sakkunnigprövats för en professorstjänst i
omvårdnad vid Karlstads universitet. Gerd Ahlström sakkunnigprövning för
tjänsten vid Karlstads universitet återfinns i bilagan.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats
av fakultetsnämnden den 2000-05-29.
Ämnesbeskrivning:
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt,
ämnesmässigt som praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom
samverkan befrämja hälsa samt identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess
konsekvenser.
Hälsohögskolan hemställer, med hänvisning till bifogade handlingar, att
Fakultetsnämnden:
-

med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Karlstads
universitet, godkänner att Gerd Ahlström utan ytterligare
sakkunnigprövning kan förordnas på ovanstående befattning.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning är uppenbart
obehövlig eftersom Professor Gerd Ahlström redan är
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sakkunnigprövad för en professur i omvårdnad.
Bilaga 4.6

4.6 Adjungerad professor i Oral Hälsovetenskap, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-06-05, med hemställan att
fakultetsnämnden utser sakkunniga inför Thomas Magnussons prövning för en
adjungerad professur i oral hälsa vid HHJ.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för oral hälsovetenskap beslutades av
fakultetsnämnden 2003-01-29:
Oral hälsa omfattar balansen mellan hälsa och sjukdom i tänder och munhålans
olika vävnader och möjligheten att påverka denna med profylaktiska åtgärder.
Området är väl representerat inom odontologisk forskning och klinik och har stor
betydelse för individ och samhälle. Ämnet är huvudämne inom utbildningsprogram
för tandhygienistexamen.
Förslag på sakkunniga:
-

Professor Maria Nilner, klinisk bettfysiologi, Tandvårdshögskolan i
Malmö,
Professor Per-Olof Eriksson, Institutet för odontologi, Umeå
universitet, samt
Docent Yrsa LeBell (sakkunnigprövad och förklarad
professorskompetent), klinisk bettfysiologi, Åbo universitet, Finland.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.7

att godkänna Professor Maria Nilner och Professor Per-Olof Eriksson
som sakkunniga i ärendet, samt
att be HHJ inkomma med ett nytt förslag till tredje sakkunnig då denna
ej uppfyller kraven i enlighet med fakultetsnämndens instruktion och
tillämpningsföreskrifter, där det framgår att sakkunniga vid
professorsprövning skall vara professorer.

4.7 Universitetslektor i socialt arbete, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-01-19, med hemställan att fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i socialt arbete samt godkänner
ämnesbeskrivningen för den allmänt vedertagna ämnesbenämningen socialt arbete.
Ämnesbeteckningen socialt arbete används vid samtliga universitet och högskolor som i dag ger
utbildning i socialt arbete. Ämnesbeskrivningen stämmer väl överens med den typ av
ämnesbeskrivningar som utarbetats vid andra institutioner för Socialt arbete i Sverige.
Ämnesbeskrivning:
Socialt arbete har som uppgift att främja social välfärd och omsorg. I detta ingår att identifiera,
förebygga och bemästra sociala problem och deras konsekvenser. Forskningens och undervisningens
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perspektiv inkluderar såväl individnivå som grupp- och samhällsnivå. Kunskapsutvecklingen inom
området har som syfte att relatera problemställningar från det sociala verksamhetsfältet till samhällsoch beteendevetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Brukarnas situation ställs i fokus och
analyseras utifrån ett samhälls- och organisationsperspektiv. Detta syftar till att problematisera och
skapa medvetenhet om olika livsvillkor ur ett makt- och inflytandeperspektiv för att utveckla det
sociala arbetets praktik.
Förslag på sakkunniga:
-

Gerdt Sundström, professor i socialt arbete, Institutionen för gerontologi, HHJ
Anders Möller, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsans psykosociala
dimensioner, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg

Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att godkänna ämnesbeskrivningen ovan , samt
att godkänna förslagen på sakkunniga ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från Professor Gerdt Sundström och
Professor Anders Möller angående ett lektorat i socialt arbete vid HHJ.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

5.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.

Bilaga 5.1

5.1 Unpaid Associate Professor (oavlönad docent) in Business Administration,
focused on Business Logistics and Supply Chain Management
Thomas Johnsen, PhD, is a Lecturer at the Centre for Research in Strategic Purchasing &
Supply, University of Bath School of Management, UK, and Assistant Professor in Business
Administration at JIBS. The department of EMM proposes that he should be evaluated for an
(unpaid) Associate Professorship / oavlönad docentur in Business Logistics and Supply Chain
Management.
The subject name and subject description for Business Logistics and Supply Chain
Management was decided on at the Faculty Board meeting 2006-02-01.
Subject description:
Business logistics and supply chain management incorporate management of supply chains consisting
of interrelated organisations and logistics flows for producing and service firms. This includes
organisations both directly and indirectly involved in the supply chain. Business logistics and supply
chain management refer to the development of efficient and effective supply chains and their effects
on the organisations, markets and society with focus on dynamics and change processes, and logistics
flows.
2006-05-31
The new proposed subject name is Business Administration, focused on Business Logistics and
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Supply Chain Management. The same subject description as before is proposed for the new
subject name.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-05-31:
-

att godkänna förslagen ovan.

JIBS propose that the Faculty Board appoint the following two evaluators for
the position as Associate professor:
-

Louise Young, professor, research area: business relationships and
networks, UTS University of Technology, Sydney and
Lars-Erik Gadde, professor of Industrial marketing, Chalmers

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
8

att godkänna förslagen ovan.

8. Övriga frågor
8.1 Anställningsformer vid HJ
Rektors lista med anställningsformer vid HJ behöver uppdateras. Vi behöver definiera
skillnaderna mellan adjungerade professorer och gästprofessorer samt lägga till
forskarassistenttjänster till listan.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att Susanne Hansson kompletterar den befintliga listan med den information som
saknas.

I rektorsbeslutet från den 14 februari 2002 anges anställningsformen forskare som en oskyddad
titel vid högskolan. Denna likställs med den statliga anställningsformen forskarassistent.
I samma rektorsbeslut definieras att adjungerad professor etc. indikerar att innehavaren är
knuten till högskolan på deltid, vilket med en dylig definition skulle inkludera både
adjungerade professorer (etc.) och gästprofessorer (etc.) som definieras i högskolelagen.
Fakultetsnämnden beslutade 060406:
-

att rektorsbeslutet innehåller den information som behövs och därmed finns ingen
anledning att inkomma med förslag till kompletteringar.

Vid mötet med presidiet togs diskussionen om anställningsformen gästprofessor
upp igen och presidiet hänvisade till beslutet från fakultetsnämndens möte den
6 april där benämningen adjungerad professor även anses täcka in gästprofessor.
Gästprofessor blandas lätt ihop med en Visiting professor (eller liknande) d.v.s.
en professor som bara är på besök under en kortare tid (mindre än två år) och
som ej tillhör fakulteten.
Nästa möte med Presidiet äger rum den 21 augusti 2006 kl. 10.00 i rum
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B4221.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 20 september
2006 kl. 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Övriga möten under året: Onsdagen den 29 november kl. 14.00

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Benny Hjern
Dekanus

Olof Östklint
Ledamot
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